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Skorzystajg nie tylko —

PRODUCENCI I HANDLOWCY
Niedawno ulegfa likwidacji Wytwornia Prefabrykatow Mo-

delarskich AR w Krosnie. Byt to zastuzony dla populary-

zacji modelarstwa zaktad, majacy duze zapotrzebowanie

na swe wyroby, dysponujacy doswiadczonym zespotem

pracownikow. Nikt obecnie w kraju nie wytwarza na taka

skate listewek, zestawbw modeli latajacych, detali i sprzetu

dla modelarzy. Nie ma juz w masowej sprzedazy tak daw-

niej DOpufarnych JASKOLEK. CZYZYKOW. DZIE-

CIOLOW. KOSOW i innych zestawbw. Sladowe ilosci

wytwarzane przez nowych wytworcow, jakie czasem mozna

spotkac w istniejacych jeszcze sklepach CSH, HOBBY czy

tez sprzedajacych zabawki, nie pokrywaja absolutnie za-

potrzebowania. A przeclez nie kazdego stac na kupno za-

granicznych zestawow oferowanych w specjalistycznych

sklepach modelarskich.

W rozmowach z Indywidualnymi producentami zestawbw

- a takich byto wielu. o czym swiadczyty Gieldy Modelar-

skie organizowane przez CSH - niezmiennie sie styszy:

brak zapotrzebowania", „to sie nie optaci" itp. Jak to zro-

zumiec?

Do podjecia tego tematu
sklonila mnie wizyla w cze-

skiej lirmie IGRA, ktbrej za-

rzad miesci sie w Pradze, a

na terenie kraju istnieje kil-

ka zaktadow wytwarzaja-
cych nie tylko na potrzeby

rynku wewnetrznego, co
zreszta widac w licznych

sklepach z zabawkami, ale

gtownie na eksport i to nie

tylko zestawy modelarskie,

ale takze bogaty asorty-

ment prostych zabawek.
Sadzac z tinansowej kon-

dycji firmy, cate zamierze-

nie jest nie tylko optacalne.

ale robi bna na tym dobry
interes. Wyroby sa ekspor-
towane do wielu pahstw
Europy Zachodniej, glow-

nie do Francji, Niemiec i

Wielklej Brytanii, a takze

do USA.
Prosze mi wierzyc, ze sa

to bardzo proste, nie oba-

wiam sie uzyc nawet tego

okreslenia dose prymityw-
ne zestawy do sktadania w
efektownych opakowa-

3209

Rocznik pt. ..BOJEWYJE
KORABLI MIRA 1991-1992"

jest pierwszym tego rodzaju

wydaniem ktore zawiera opisy,

zdjecia. rysunki oraz dane lakty-

czno-technlczne okretdw cale-

go swiata. bedacych aktualnie

w stuibie, zbudowanych w
ostatnich 15—20 latach. Na-

stepne wydania maja ukazywac

sie co dwa lata i zawierac nowe
i uaktualnione dane okretow,

wchodzacych do sluzby. inlor-

macje o ich uzbrojeniu artyle-

niach (kilka przyktadow
prezentujemy na zataczo-

nych zdjeciach)

Zawartosc to wyciete

elementy z drewna, sklejki,

czasem balsy, ptotna, nici,

plastikowe detale wyposa-
zenia.

lstnieja.ee u nas sklepy

modelarskie skarza, sie na

mate obroty, wysokie

czynsze, niskie dochody.

Na potkach widzi sie

natomiast drogie zagrani-

czne zestawy, silniki, apa-

ratury RC, sprzet wyczy-

Nic dziwnego, ze niewie-

lu stac na wydanie kilkuset

tysiecy czy nawet kilku mi-

honow ztotych. Brak jest

natomiast listewek, sklejki,

balsy i tanich zestawow do
sktadania. Zamiast narze-

kac, nalezy zastanowic sie

nad przyczynami tego sta-

nu rzeczy. Stara kupiecka
zasada mowi. iz szeroki

asortyment dostepny dla

przecietnej kieszeni, duzy
obrot. przy minimalnym
zysku na sztuce, daje do-

chody. Te sentencje kieru-

je pod adresem potencjal-

nych producentow i wlas-

cicieli sklepow modelar-
skich.

OKRl-TY SWIATA — PO ROSYJSKU
ryjskim, rakietowym, minowym.

torpedowym, wyposazeniu eie-

ktronicznym, a takze dane o

lotnictwie morskim.

Pierwszy rocznik wydany w
lormacie 218 x 290 mm zawiera

327 stron, na ktorych znajduje

sie 688 zdjec i rysunkow. Cena
zalezy od tormy zakupu — od

550 rb. w wydawnictwle do 600

MODELARZ

rb. w przypadku dostarczenia

na zamowienie. Z uwagi na in-

llacje i skokowe zmiany wartosci

rubla w stosunku do walut za-

chodnich, do ceny nalezy pod-

chodzic z duza rezerwa. W kaz-

dym razie plsmo jest wielokrot-

nie lahsze nit jakikolwlsk ro-

cznik zachodni.

JAN MARCZAK

SoeBbie
Kopa6jin
Mupa

1991 - 1992



Modelarstwo —
to nie tylko hobby...
Rozmowa z prezesem Aeroklubu Polskiego

dr. Int HENRYKIEM SIENKIEWICZEM

— Panie Prezesie. Jestesmy w
przededniu Zjazdu Aeroklubu Pol-

skiego. Mamy poza soba kilka ko-

lejnych lat dziatalnoici. Czy w
Irudnej syluaqi gospodarczej kraju

udalo tie zrealizowac zamierzenia

przewidziane na ten okres?Jaka jest

obecnle kondycja organizacji?

— Istotnie, realizaqe zamierzen w
powaznej mierze delerminowtria syluacja

spoteczno-gospodarcza naszego kraju.

Byly to wife lata dla Aeroklubu nietatwe.

Przezywalismy powazne trudnosci li-

nantowe, nieobce zreszta i innym stowa-

rzyszenlom, orgenizacjom i zwiazkom.

Wslrzymany zostat doptyw samolotow i

szybowcdw, miato miejsce wiele zmian

personalnych. To miedzy innyml nleko-

rzystnie wptywalo na dzialalnoic po-

szczegolnych dziedzin sportowych,

ograniczato mozliwosci remontu sprzetu

lotnlczego; bardzo niskle place byty po-

wodem zanlechanla pracy w Aeroklubie

przez wielu doiwladczonych ludzi.

Wydaje mi tie jednak, ze te minione

cztery lata przetrwaliimy bez znacza-

cych strat w naszej dzialalnoid, a jesli

chodzi o wynikl sportowe zanotowallimy

llcza.ee sie osiagniecia. Wystarczy po-

wiedziec, ze na ponad 300 medalizdoby-

tych na imprezach rang! mistrzostw

Europy I swiata przez naszych sportow-

cow w ciagu 60-lecia dziatalnoici Aero-

klubu — 90 przypada na te ostatnie czte-

rolecle.

— Co bedzie przedmiotem
obrad? Chodzi oczywiicie ozasad-
nicze problemy.

— Jak zwykle na zjezdzie: ocena

ubiegtej kadencjl dokonana przez Zarzad

oraz sprawozdania — komisjl rewizyjnej,

ktora wypowle sie na temat pracy Zarza-

du i Sqdu Kolezeriskiego. W drugiej

czesci obrad uczestnicy zajma. lie prob-

lematyka. ktora ogdlnie nazwatbym

przyszlosciowq. Trzeba koniecznie do-

konac zmian w naszym statucie, ktory

powstal w lutym 1990 r. W ostatnim

okresie wiele sie zmienito i wymaga
on korekty.

Niezmiernie wazna jest rowniez zmia-

na struktury Aeroklubu Polskiego. Obec-

nie, opierajac sie na Ustawie o Stowarzy-

szeniach, posiadamy podwojna osobo-

wosc prawna — maja ja nasze aerokluby

regionalne oraz Zarzad na szczeblu cen-

tralnym. Istnieje wiele pomyslbw uspraw-

nienia tej struktury, sadze za w czasie

zjazdowej dyskusji uda sie przyjajc jakas

najwlasciwsza lorme.

Zjazd dokona rowniez wyboru nowych
wladz na kolejna kadencje.

— Modelarstwo jestjednazlstot-

nych dziedzin dzlalalnoid Aero-
klubu. W ciagu minionych lat I

obecnle przynosl organizacji wiele

splendoru poprzez spektakularne
sukcesy czlonkow sekcji I klubdw
modelarskich na najwyzszej rang!

imprezach. Sa placdwki modeler-
skie, ktore dobrze sobie radza wo-

bec licznych trudnosci na ogol

ekonomicznej natury. Czy istnieje

w tym wypadku jakai recepta na
sukces?

— Rzeczy wiscie. modelarstwo zajmu-

je poczesne miejsce w catoksztatcie na-

szej pracy. I to z wielu powodow. Cho-

ciai wydaje sie to juz truizmem, ale nale-

zy ciagle przypominac i podkreslac lakt,

ze zaszczepia ono m.in. zamitowanie do

lotnictwa — sprawa wazna w naszej dzia-

talnoici — zwlaszcza wsrod najmlod-

szych. Jest ich najwiecej i wyrastaja. z

nich w przyszloici pozniejsi piloci.

skoczkowie spadochronowi, mechanicy

potencjalni pracownlcy przemyslu lot-

mczego. Oczywiicie na szczycie pira-

midy szeroko pojetego modelarstwa znaj-

dujaj sie nasi mistrzowie swiata I Europy,

kiorzy w modelarstwie osiagneli najwie-

cej i dla ktorych swiat stanal otworem

poprzez uczestnictwo w najwyzszej rangi

imprezach i zawodach. Ola nich to wlas-

nie czesto graja nasz hymn panstwowy i

oni przynoszq nam najwiecej splendoru.

Wysoko naleiy ocenic dziatalnoic

sportowa. zwlaszcza wyniki uzyskane

przez modelarzy w mistrzostwach swiata

i Europy. Prowadzona byla ona w opar-

ciu o sprawdzony system rozgrywania

za wodow. Pomimo ogromnych trudnosci

finansowych oraz spadku liczby organ!-

zowanych przez aerokluby regionalne

zawodow i startujacych modelarzy —
udalo sie utrzymac organizacje mi-

strzostw Polski I imprez miedzynarodo-

wych. Dla mlodzikow. juniordw i semorow

organizowane byly zawody od szczebla

klubowego do mistrzostw Polski i zawo-

dow miedzynarodowych wtacznie. W
kazdym roku przygotowywane bylo 13

do 15 mistrzostw Polski w 8 klasach dla

mtodzikdw, 20 dla juniordw i w 28 klasach

dla seniorow. Dla najmlodszych mode-
larzy przeprowadzone byly przez aero-

kluby regionalne masowe zawody Swie-

to Latawca", ..Mlodzi Modelarze - Lot-

nicy na Start".

W oslatnich czterech latach zorgani-

zowano 17 imprez miedzynarodowych; w
1990 r. w Warszawie — Mistrzostwa

Swiata Makiet, w 19917. w Czesloc Ho-

wie — Mistrzostwa Model! Halowych oraz

w 1993 r. Mistrzostwa Swiata Model!

Szybowcdw Sterowanych Mechanicznie

w Krynicy.

Niestely nie zawsze mozemy rozwijai

modelarstwo tak. jak bysmy tego

pragneli. W Aeroklubie istnieje w zasa-

dzie osiem specjaiizacji lotniczych, kaz-

da ma swoje potrzeby, naturalnle mode-

larstwo mus! znalezc tutaj takze nalezne

mu miejsce.

Koordynatorami dzialalnoscl modelar-

skiej w poszczegolnych regionach kraju

byly sekcje modelarskie, ktore dziataja w
45 aeroklubach reglonalnych. Podstawo-

wq baza, szkolenla modelarsklego sa za-

rejestrowane w nich Kluby Modelarstwa

Lotniczo-Kosmicznego. Baza ta na sku-

tek ograniczenia srodkow na jej linan-

sowanie, odejscie dotychczasowych

sponsorow. klorymi byly placowki Mini-

sterstwa Oswiaty i Wychowania oraz Kul-

tury I Sztukl, Spotdzlelczosci Mieszka-

niowej i Spozywcow . Spotem ", znacznie

sie zmniejszyla.

Na przestrzeni lat 1987-1992 zostalo

zlikwldowanych ponad 300 Klubow Mo-
delarstwa Lotniczo-Kosmicznego, co w
konsekwencji doprowadzilo do znaczne-

go spadku udzialu mlodziezy szkolnej

w zajeciach w klubach modelarskich.

Istnieje wiec pllna potrzeba zaangazo-

wania, pomyslowoici, inicjatywy ze

strony ludzi zajmujacych sie modelar-

stwem. A tacy istnieja. m.in. w sekejach

aeroklubow regionalnych Slaska Su-

walk Krakowa.

A recepta na sukces? Uwazam, ze taka

istnieje. Bardzo prosta i to w kazdej dzie-

dzinie naszej dzialalnosci. Powodzenie

zalezy przeciez przede wszystkim od lu-

dzi — madrych, rozsadnych i pracowi-

tych. Pieniadze wymienilbym — na dru-

gim miejscu, nigdy odwrotnie. Spotka-

lem sie niejednokrotnie z przykladami.

kiedy posiadane dostateczne zasoby li-

nansowe przez nieumiejetne gospoda-

rowanie ludzi, w rekach ktorych sie zna-

lazty, sukcesow placowkom modelar-

skim wcale nie przysporzyly.

— Modelarstwo to nie tylko

hobby...
— Ranga i wartosc modelarstwa do-

ceniane sa na catym swiecie, szczegolnie

jako doskonale przygotowanie do wy-

chowania technicznego mlodziezy oraz

jako zrodlo prawdziwych przezyc emo-

cjonalnych ksztattujacych postawy spor-

towe. Zailuguje wiec na rozwoj i popu-

iaryzacje.

Nie jest wife to wylaczme hobby.

Na dzislejsze zycie mlodziezy, olbrzymi

wplyw wywiera technika. Jedni chca zos-

tac konstruktorami, drudzy obslugiwac

nowoczesne okrety, statki, komputery, a

inni mysla o zdobyciu przestworzy. Ce-

lem modelarstwa jest wiec stworzenie

wstepnych warunkdw do realizacji tych

zamierzen. Od tego tez zalezy jak te mto-

dzlez przygotowujemy do przyszlego

zycia w nowych warunkach XXI wieku.

Mlodzi poprzez zajecia w modelarni

posrednio i bezposrednio ucza sie i ksztat-

tuja w sobie pewne cechy, jakze potem

potrzebne w przysztym zyciu.

Modelarstwo uczy zaradnosci, cierp-

liwosci, przygotowujac do zawodu, ma
Istotny wplyw na ksztallowanie pra-

wych charakterbw. Znam wybitnych

modelarzy, ktbrzy pracuja w dziale pro-

totyp6w instytutbw naukowych i sa bar-

dzo cenieni. Na przyklad w katowickim

Instytucie Gdrnictwa.

— Ala zjezdzie z pewnoscia mo-
wilo sie bedzie sporo o modelar-

stwie. Czy podjete zostana jakies

tstotne decyzje dotyczace tej dzie-

dziny dziatalnoici, takie ktore na-

pawac moga cala brat modelarska
zrzeszona w sekejach i klubach.

mote niewielkim, ale jednak opty-

mizmem?
— Na zjezdzie bedzie sie mbwilo o

wszystkich dziedzinach naszego sportu —
szybownictwie, spadochroniarstwie,

sporcie samolotowym, a takze o modelar-

stwie. Sadzf jednak, ze zjazd nie zostanie

zdominowany przez sprawy sportu, czy

tez problemy klArejs z naszych osmiu

sekcji. Obrady koncentrowaly sie beda

glownie wokot problemow finansowych,

sprzetowych, maja.tkowych, organiza-

cyjnych. Delegaci musza szukat tutaj

rozwiazan sprawnych i tanich. ktore

pozwola w najblizszych latach — wcale

nie latwych — na dalsze lunkejonowanie

Aeroklubu Polskiego, jesli nie z sukce-

saml to przynajmniej bez strat.

Jak juz powiedzialem modelarstwo

znajdzie swoje miejsce w obradach, ale

w odpowiednim do rangi podejmowanych

tarn problemow wymiarze. Optymizm w
tym przypadku uzalezniony jest od ogol-

nej sytuacji gospodarczej kraju w najbliz-

szych latach. Od tego. ile zasobniejsza

bedzie panstwowa kiesa i nasze portfele.

To wiasnie zadecyduje w znacznym stop-

niu o tym, czy znajdzie sie miejsce i wa-

runki na uprawianie sportu. rekreacje,

hobby...

Odbiegajac nieco od tych spraw pra-

gnatbym przy okazji zwrocic uwage na

moim zdaniem, niezwykle istotny pro-

blem.

Na catym swiecie lotnictwo. od tego

najmniejszego do najwiekszego. jest

mocno hotubione jako nosnik postepu

technicznego. Mialem okazje poznac te

sprawy we Francji, Stanach Zjednoczo-

nych i innych krajach.

Godna podziwu jest tarn troska o szy-

bownictwo, sporty lotnicze: wielka wage

przywiazuje sie do laktu. iz z tego male-

go, taniego lotnictwa wywodza sie zna-

komici piloci wojskowi, wielkich linii lot-

niczych, calego lotnictwa zawodowego.

Wydaje mi sie, ze i u nas ludzie odpowie-

dzialni za te sprawy powinni spojrzec na

nie z nalezyta uwaga. Aeroklub z jego

rbznorodnymi lormami dziatalnoici,

mysie tutaj i o modelarstwie, skupia bo-

wiem mlodych ludzi, kiorzy sprawdzac

sie beda. w wielu dziedzinach naszego

zycia.

W pazdzierniku przyszlego roku ob-

chodzic bedziemy uroczystoici 75-lecia

Aeroklubu. Zobowiazuje to wladze wy-

brane na Zjezdzie do rzetelnej pracy aby

nie uronic nic z dotychczasowego, nie-

malego przeciez, dorobku. Jubileusz, jak

kazdy. sklania do wielu relleksji, nie tylko

czlonkow i sympatykow Aeroklubu.

Dobrze by sie stale, aby stanowil

asumpt do podjecia przez nasze wladze

decyzji majacych na celu poprawe jego

kiepskiej kondyeji linansowej. Rzetelnie

sobie na to zastuiyl.

Notowat ROMAN LIPNICKI
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MISTRZOSTWA POLSKI MODELI LATAJ^CYCH NA UWI^ZI

AMM
TTTo
CZESTOCH

Niepokojgcy stan rzeczy
PIOTR ZAWADA
Fol. autora

Stato si? to, co niektorzy przewidywali od lat - kla-

sa F2D w Polsce praktycznie przestata istniec. Do
mistrzostw zgtosit si? tylko jeden zawodnik, Marek

Braciak, wiec po prostu rywalizacje w klasie odwo-

tano. Przyczyny? Istnieje wiele, ale jest to temat do

odrebnej publikacji (dotyczacy zreszta^ nie tylko tej

klasy). Moze zainteresowani cos o tym napisza?

Czolowka w akrobacji od lal pozostaje

bez wiekszych zmian. Taka stabilizacja

..usypia" najlepszych i co ciekawe nie

dopinguje slabszych. Mlmo, ze poziom

naszych akrobatow jest wciaz dose wy-

soki i nadal Polska moglaby wystawic

dwie reprezentacje w tej klasie (w pozo-

statych jut, mestety. zadnej), to mysle, ze

cykl imprez o ww. puchar powinien wp-

lynac korzystnie na osiagniecie dobrych

rezultatow w zawodach miedzynarodo-

wych.

Wciaz jeszcze liczymy si? w
Europie. Dwoch Polakow w (inale

ostatnich mistrzostw Europy, dru-

gie miejsce w zawodach FAI w

Sebnitz Zbigniewa Siwika — sa te-

go dowodami Jednak zbyt dtuga

stagnacja w tej klasie nie wrozy nic

dobrego. Brak nowych zawodni-

kbw ubiegajacych si? o najwyzsze

trotea moze spowodowac w ciagu

kilku lat obnlzenie tej pozyeji.

Dziwi nieco taka sytuacja. gdy w
Europie i na swiecie obserwuje sie

wzrost zainteresowania modelarstwem

na uwiezi o czym dobilnie swiadcza re-

kordowe obsady ostatnich mistrzostw.

Brak stabilizacji ekonomicznej oraz

trudnosci zycia codziennego w ostatnich

lalach moga te sytuacje u nas po czesci

tlumaczyc, ale nie catkowicie. Jaki sa

inne przyczyny? Moze odpowiedza. na to

pytanie doswiadczeni modelarze i ins-

truktorzy?

W pozostalych klasach rowniez nie jest

najlepiej. W kategorii modeii predkich

wyslarlowalo 6 zawodnikow. ale tylko

Tomasz Rachwat uzyskal przyzwoity

wynik — 275 km h. 0 pozostalych lepiej

nie wspominac. a byla to przeciez impre-

za wysokiej rangi — mistrzostwa Polski

seniorow — najlepszych zawodnikow w
naszym kraju.

W wyscigu podobnie. Z wyjatkiem

bardzo dobrego rezultatu pary z War-

szawy: Roberta Gurdaty i Michata Sza-

teckiego — 3 min. 31 sek. (w finale 7 min.

5 sek.). pozostali latali znaczme gorzej niz

nasi mistrzowie 20 lat temul A loty zali-

czyty tylko trzy zespoty na zgloszonych

piec.

W akrobacji jest nieco lepiej. Przed mi-

strzostwami odbyly sie eliminacje, cho-

ciaz w przysztym roku pr'oponowatbym

rowniez i w tej klasie zrezygnowac z tego

wymogu (mistrzostwa otwarte). Nato-

miast cykl imprez potfinalowych prze-

ksztatcic w zawody o ..Puchar Polski F2B .

Zmobilizuje to czotowych modelarzy -
akrobatow do wiekszej ilosci startow i

treningbw. A o to przeciez chodzi. Wynik

uzyskany w pucharze powinien w row-

nym stopniu decydowac o skladzie rep-

rezentacji jak mistrzostwa Polski.

WYNIKI
Klasa F2A: 1. Tomasz Rachwat — 275 km/h; 2. Jacek Kila — 174 km/h: 3. Tomasz Baryta —

168 km/h — wszyscy A. Slaski. Sklasyfikowano 6 zawodnikow.
Klasa F2B: 1. Piotr Zawada A. Poznahski — 6493 pkt.; 2. Pawet Dziuba A. Warszawski —

6290; 3. Krzysztot Kowalczyk A. Warszawski — 6133. Sklasyfikowano 1 1 zawodnikow.
Klasa F2C: 1. R. Gurdata / M. Szatecki — 7:05/3:31: 2. J. Zientek / P. Zytka — 10:05/4:21;

3. G. Biczel / P. Swiecki. — 0:00/5:45 — wszyscy A. Warszawski. Sklasyfikowano 3 zespoty.

MAKIETY KLASY F4B i C

ZMIANY W REGULAMINIE FAI
Obowiqzujace od tegorocznego sezonu zmiany w regulaminie FAI obej-

muja dwie klasy F4B i F4C. Ocena statyczna (techniczna) jest jednako-

wa dla obu klas. wiec zmiany nie dotycza sumy wspolczynnika trudnosci

K-65. a takze doktadnosci odwzorowania z boku. przodu i gory K-10.

Zmiany w klasie F4B, nie sa wielkie, ale znacza.ee dla koticowego wyniku.

Kolorystyke podzielono na dwie czesci: doktadnosc K-2 i ztozonosc K-1. w
sumie K-3 (tak jak poprzednio). Oznakowanie rowniez podzielono na do-

ktadnosc K-4 i ztozonosc K-2, tacznie K-6.

Jakosc powierzehni okreslono jako

..struktura powierzehni i realizm' — nie

zmieniajac K (rbwnego 8). Doskonalosc

wykonania rozbito na jakosc (7) i zto-

zonosc (3). W ten sam sposob ujeto szcze-

goly (5) i (3). Autorom zalezalo na jas-

nosci pojec. szczegolnie wazne jesl to w

przypadku. gdy chodzi o powierzehnie

makiety. a dokladnie jej structure. Po-

przednio. pomalowany metal zoslal jak-

by ukryty pod lakierem. Obecnie ..struk-

tura" pozwala na wnikniecie pod ten la-

kier Jesli jest to metal, lo ma bye metal,

plolno. to ptbtno ltd...

Podziat na ..doktadnosc i ztozonosc

rowniez uscisla punktacje. Sedziom tat-

wiej jest oceniac. zawodnicy zas orientu-

ja sie, co tej ocenie podlega. Jest to wa-

zne. zwlaszcza przy podejmowaniu de-

cyzji o rodzaju budowanej makiety.

Ostatnie MP wykazaly juz roznice wy-

nikajace ze zmian. w klasie F4B rowniez

^— 6.3.0.4 OPADANIE POKR^Ou3»0°
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MISTRZOSTWA EUROPY MODELI LATAJ^CYCH NA UWIEZI

Liczylismy na wi?cej

W Mistrzostwach Europy Modeli Latajacych na Uwiezi w Pecs (Wegry) wzieta

udziat rekordowa liczba modelarzy. Lecz nie tylko z tego powodu impreza ta za-

stuzyta na uwage. Batagan organizacyjny panujacy od momenta rejestracji

az do zakoriczenia zawodow na dtugo pozostanie w pamieci uczestnikow. Publi-

cznie wypowiedziana uwaga przez znanego angielskiego modelarza: „Uf, jutro

wracamy do Europy" byta najlepszym podsumowaniem catego przedsiewziecia.

Nasza ekipa wystapita w sktadzie: Krzysztof Kowalczyk, Pawet Dziuba i Piotr Za-

wada w akrobacji oraz Marek Braciak w walce powietrznej. Funkcje kierownika

petnW Jerzy Siatkowski, sedzia^ w F2B byt Stefan Kraszewski.

W akrobacji liczylismy na wiecej. By-

lismy przeciez wicemislrzami Europy.

Niestety tylko Krzysztof Kowalczyk lata!

na swoim normalnym. wysokim pozio-

mie. zajmujac w finale 6 miejsce. Nizej

podpisany polecial nieco gorzej niz zwy-

kle — 12 miejsce w finale, natomiast Pa-

wet Dziuba nie moze swojego wystepu

Ekipa Polski w Pecs. Na drugim zdjeciu —
Marek Braciak pried pierwsza walka — pomagali mu koledzy z Niemiec.

zaliczyc do udanych. ale... nie tylko ze

swojej winy.

Podczas pierwszego startu odpadla z

jego modelu czesc owlewki kola. Bel-

gijski sedzia prowadzacy konkurencje

natychmiast zadecydowal: ..Oceniamy

lot" i tak postapih pozostali sedziowie z

wyjatkiem... znanego juz od dawna ze

swojej sportowej i obiektywnej posta-

wy sedziego wegierskiego — Morotza

(taty). Odlozyl on demonstracyjnie karty

punktowe i nie sedziowal tego lotu.

Po locie Polacy ztozyli protest, uznany

nastepnie przez miedzynarodowe jury.

Wypadek spowodowal jeden z setek ka-

mykow lezacych na torze — organizato-

rzy nie mleli, niestety, czasu zamiesc torn

przed mistrzostwami Europy.

W walce poffietrznej Marek Braciak byt

sam, pomagali mu wiec mechanicy z

Niemiec i czynili to bardzo dobrze. Nie-

stety, mimo dobrego przygotowania do

mistrzostw Marek nie mial zbyt wielkiej

szansy, podobnie jak wielu innych do-

brych zawodnikow i to nie dlalego, ze by-

li slabsi. Wegrzy w tej klasie pozostawili

tzw. wolna reke sedziom angielskim. Co
tarn sie dziato! Spojrzenie na koncowa

tabele wiele wyjainia.

Od biezacego roku w klasie F2D obo-

wiazuja tlumiki. Byiy ich dwa rodzaje: si-

likonowe - miekkie oraz aluminiowe.

Oba, stosowane z powodzeniem. maja

swoje zalety i wady. ale modele nie iataja

wolniej, a hatas jest nadal bardzo doku-

czliwy.

W klasie F2C wciqz dominuja modela-

rze z Rosji i Ukrainy, lecz poziom jest

bardzo wyrownany. Wynik 3:26 nie wy-

starczyl na wejscie do poltinalu, a trzy-

dziesty zespol mial jeszcze wynik ponizej

4 minut.

W czotowce klasy F2A widzielismy wie-

le modeli zbudowanych za nasza.

wschodnia granica niezaleznie od na-

rodowosci pilota (podobnie jak w F2D i

F2C oraz kilku z F2B). Od kilku lat wyniki

sie ustabilizowaty w granicach 300 km h i

tylko od czasu do czasu ktos przekracza

te granice. W Pecs nikomu sie ta sztuka

nie udala.

Podsumowujqc te mistrzostwa mozna

stwierdzic. ze modelarstwo uwieziowe

staje sie cora
,

z bardzie
i

popularne.

W akrobacji startowalo az 50 zawodni-

kow. a w wyscigu 38 zespotow! Modele sa

na ogol typowe, od czasu do czasu udo-

skonalane. Liczy sie zmudna praca, tre-

ning i doswiadczenie.

PIOTR ZAWADA
(Fol. aulora)

WYNIKI
Klasa F2A: 1. Gerard Billon.

Francja. 298.0 km/h; 2. Peter
Halman. Anglia. 296.5. 3. Sier-

giej Szczelkalin. Rosja. 295.0
Zcspolowo: 1. Anglia 867.4
km/h, 2. Wlochy 866.4. 3. Rosja
850.5. Startowalo 29 zawodni-
kow z 13 panstw

Klasa F2B: 1 Anatoli) Kolesni-
kow. Kirgistan. 6027 pkt. 2. Atti-

la Morotz. Wegry. 5964. 3. Sier-

glej Ktychow, Rosja. 5866. 6.

Krzysztof Kowalczyk 5805. 12.

Piotr Zawada 5652, 39. Pawel

Dziuba 2447. Zespolowo: 1.

Wegry 15970 pkt, 2. Francja
15853, 3. Rosja 15685, 10. Pol-

ska 12269. Startowalo 50 za-
wodnikow z 22 panstw.
Klasa F2C- 1. Szabasow-lva-

now. Rosja, 6:52,20, 2. Titow-
Jugow, Rosja. 6:59.60, 3. Maka-
row-Czajka, Ukraina, 15:00,00.

Zespolowo: 1. Ukraina 23 pkt.

2. Wlochy 29, 3. Rosja 37. Star-

towalo 38 zespolbw z 16
panstw.

Klasa F2D: 1. Mike Whillan-

ce. Anglia, 7 pkt.. 2. Boris Fai-

zow, Rosja, 6, 3. John James
Anglia 6, 20. Marek Braciak, 1.

Zespolowo: 1. Anglia 16 pkt. 2.

Rosja 12, 3. Szwec/a 10. Starto-

walo 40 zawodnikow z 16

panstw.

w locie. Obecnie do wyniku koncowego.

bierze sie pod uwage ocene statyczna i

srednia z dwoch lepszych lotow, na trzy

mozliwe do wykonania (tak jak to jest w
kl. F4C). Tym samym zostaly zniesione

tzw. poprawki, znacznie dezorganizuja.ee

Jak- 18 Witolda Stelanskiego — mistrza Polski '93 — to przyklad trafionej

makiety. Konkurenci jednak nie spia. Fot: Waldemar Wozniak

starty. Tak wiec taktyka ..jednego lotu"

zostata zaniechana.

Zmlany w klasie F4C sa. innego rodzaju

(oprocz omowionych w ocenie statycz-

nej). Tak zwana ..premia za zlozonosc"

zostata generalnie zmieniona. Obecnie

przedstawia sie nastepujaco:

skrzydla:

— dwuplaty z zastrzalami lub stoj-

kami — 3
— dwuptaty z pro/Hem wkleslo-wy-
puklym — 5
— trzy lub wiecej platow —6
— jednoplaty z prolilem wkleslo-
-wypuktym — 3

silniki:

— dwa lub wiecej silnlkow o wspbl-
czynniku rozslawu 0,15 —6
— inne wielosilnikowe obiekty — 3

podwozie:

— dwukoJowe z ploza ogonowa

— dwukolowe z kbtkiem ogono-
wym — 2
— trzykolowe — 0

ogolne:

— plerwowzory latajace przed
kohcem 1911 roku — 6
— makiety ze sterowaniem przez
skrecenie platow (jak oryginal)

Z kazdej grupy mozna otrzymac jedna

premie. W praktyce premia ograniczona

jest do 15 . chyba ze samolot przed

kohcem 1911 roku byl o trzech platach i

dwbch silnikach lub wiecej.

Uszczuplenie premli jest znaczne. Np.

dwuptaty z zastrzalami lub stdjkami po-

przednio otrzymywaty 5 . obecnie 3
;

lacznie z dwukolowym podwoziem z kbt-

kiem 5 . dotychczas 10
;
dwusilnikowy

(bez uwarunkowari o rozstawie) 6 : z

podwoziem dwukolowym i ploza. 3 . lacz-

nie 9 .a juz z kolkiem ogonowym 8 .

poprzednio 15%, Jak widac, przy wybo-

rze samolotu na makiete trzeba sie

dobrze zastanowic. W karcie ocen lotu

zniesiono kolowanie (6.3.6.1a) jako

czynnosc obowiazkowa, przeniesione

zostalo one do pokazbw dowolnych

(6.3.6.7U). Zakret proceduralny (6.3.6.3.)

Dokohczenie na str. 26
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WIESLAW SCHIER

TURYSTYCZNO-RAJDOWY

SAMOLOT

RWD-5,,,,,
• historia

• rekonstrukcja

PRODUKCJA
I WYKORZYSTANIE
RWD-5

Samoloty RWD-5 produkowane
byty w niewielkich seriach —
gtownie w latach 1932-1934. Ogo-
tem wyprodukowano okoto 20 eg-

zemplarzy. W poszczegdlnych la-

tach rozmiary produkcji byty na-

st?pujace:

1931 - zbudowano prototyp SP-

-AGJ

1922 — wyprodukowano 2 samolo-

ty: SP-AJA I SP-AJB (..Kolejarz I" I

.
Kolejarz II") ufundowane ze skta-

dek pracownikdw PKP;

1922 — wyprodukowano rekordo-

wy SP-AJU i wedtug niego jeszcze

pi^C samolotow: SP-ARP, SP-AKZ.

SP-AJP, SP-LOT oraz SP-ALR;

1934 - zbudowano dziesiec samo-

lotow: SP-ALS, -ALT, -ALU,

-ALW, -ALY, -ALZ, -ALX,

-LOP, -AMU oraz SP-ALN.

Samoloty z serli 1934 r. odrozniaty

sie od pozostatych podwyzszonym
usterzenlem pionowym.
1937 r. zbudowano w DWL ostatni

egzemplarz RWD-5, ktdry otrzmat

rejestracje SP- BGX.
Wszystkle samoloty RWD-5 wy-

posazono w nowoczesne, rzedowe
(odwrocone), chtodzone powle-

trzem silniki o nomlnalnej mocy
105-120 KM.

Pierwsze seryjne maszyny (z 1932 r.)

otrzymary angielskie silniki De Havil-

landa CIRRUS HERMES II B - 105/115

KM. Z serii z 1933 roku 3 samoloty: SP-

AJU, SP-ARP oraz SP-LOT otrzymary

silniki GIPSY MAJOR - 120/130 KM.

SP-AKZ otrzymal (wyjatoowo) silnik

CIRRUS HERMES IV - 120/130 KM, a

pozostale prawdopodobnie silniki GIPSY
III (120 KM). Samoloty wyprodukowane

w 1934 r. wyposazone byty w licencyjne

czeskie silniki WALTER JUNIOR 4 -
105/120 KM, a takze polskie PZZ inz JU-

NIOR - 110/120 KM. Smigta stosowano

drawnlane (z okutymi krawedziami na-

tarcia), o statym skoku i Srednicy okoto

2 m. Samoloty RWD-5, przeznaczone w
przewazaja.cej mlerze dla atroklubow,

byty iniensywnie wykorzystywan* w ce-

lach rajdowych, turystycznych i trenln-

Dokohczenie na str. 20

Wmm

SP-AKZ z 1933 r. (po lewej)
— charakterystyczne „to-

porne" ostony silnika CIR-
RUS HERMES. Dobrze wi-

doczne zatamania i nie-

rbwnosci na krawedzi
sprywu skrzydta. Powyzej
SP-LOP z podwyzszonym
(powiekszonym) usterze-

nlem pionowym. Seria >z

1934 r.
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(Dokoriczenie z nr. 11/93)

Nowy Regulamin

Zawodow Modeli Halowych

TYMCZASOWY REGU-
LAMIN FAI ZAWODOW
SWOBODNIE LATAJA-

CYCH MODELI HALO-
WYCH Z SILNIKIEM NA
GAZ CO, lub SILNIKIEM

ELEKTRYCZNYM KLASY

F4E

Dla klasy F4E maja zastosowanie

ogolne przepisy oraz wskazowki oceny

slalycznej wg pkt 6.1 Kodeksu Sporto-

wego FAI wraz z ponlzszym dodatkiem:

6.5.1. Charakterystyka

• Maksymalna masa — 150 g
• Maksymalne obciazeme powierzchni

nosnej 15 g dm
• Naped:

a) silnik Hokowy produkcji fabrycznej,

napedzany dwutlenkiem w^gia, zbiornik

na gaz ma bye umieszczony na modelu

b) silnik elektryczny. battrie maja. bye

umieszczone w modelu

6.5.2. Definicja lotu oticjalnego

Lot uznany jest za olicjalny, jezeti

model znajduje sie w powletrzu przez 15

sekund.

6.5.3. Liczba lotdw

Kazdy zawodnlk ma prawo wykonac
minimum 4 loty.

6.5.4 Czas lotu

• Przed rozpoczeciem zawodow wyzna-

czony jest czas — wynoszacy minimum
15 minut na regulacje modelu.

• Zawodnikmuii bye wywotanyna start

najpozniej 5 minut przed upowainieniem

go do zajecia stanowiska startowego.

• W przypadku. gdy zawodnik nie stawi

sie na stanowisko startowe w tym czasie,

traci prawo do lotu.

• Model musi bye wypuszczony w ciag u

3 minut od momentu wyznaczonego

przez sedziow oceniajacych lot.

• Dodatkowo przyznaje sie 1 minute za

kazdy silnik ponad jeden. Zezwala sie na

wykonanie tylko jednego startu w wy-

znaczonym czasie.

6.5.5. Ocena realizmu lotu

6.5.5.1. Start (patrz pkt. 6 1.6.a. K.S. FAI)

K= 10

6.5.5.2. Wznoszenie K= (

6.5.5.3. Opadanie i podchodzenie do I4-

dowania K 12

6.5.5.4. Jakosc ladowania K= 11

6.5.5.5. Reelizm lotu K-24

Razem K 65

6.5.6. Premia za zlotonost

Przyznawane sa nizej podane premie

za ztozonosc. Wszyslkie premie s$ su-

mowane. W celu zyskania oceny za lot

wynik za najleptzy lot powlnlen bye po-

mnozony przez otrzymana sumf odpo-

wiednich premil.

9 Smigla: premii

pojedyncze — 0

dwa lub wiecei - ' 15

Uwaga: kazde smigto musi przyczynic

sie wyraznie do calkowitej sity ciajgu

• Podwozie: premii

state 0 dowolnej konstrukcjl — 0

chowane — pozostaje zamkniete przy

ladowaniu — 10

chowane — wypuszczane przy ladowa-

niu - 20

6.5.7. Punklacja za lot

• Kazdy sedzia punktuje element lotu,

zgodnie z pkt. 6.4.5. wg skali ocen od 0

do 10.

• Punkty te zostaja. nastepme pomnozo-

ne przez odpowiednie wspotczynnlki K

I

zsumowane przed przyznaniem premii za

ztozonosc, zgodnie z pkt. 6.5.6.

6.5.8. Ocena za lot

Ocena za lot winna bye suma punktdw

przyznawanych przez sedziow wg pkt.

6.5.6. i 6.5.7.

6.5.9. Ocena koncowa

Ocena koncowa jest suma, punklow

uzyskanych zgodnie z pkt. 6.1.12. K.S.

FAI i za najlepszy lot zgodnie z pkt. 6.5.8.

TYMCZASOWY REGU-
LAMIN FAI ZAWODOW
SWOBODNIE LATAJA-

CYCH HALOWYCH MA-

KIET FORMULY .ORZE-

SZEK" KLASY F4F

Ogolne przepisy oraz wskazowki oce-

ny slatyane wg pkt. 6. 1. Kodeksu Spor-

lowego FAI nie dotycza klasy F4F z wy-

jalkiem pkt 6.1.7. K.S. FAI - LICZBA
MODELI 6.1.9.2. K.S. FAI - NAZWA
MODELU

6.6.1. Dufinicja makiety formury

„Orzesz*k"

Makieta formuty ..Orzeszek" powinna

bye odzwierciedleniem statku powie-

trznego, ciezszego od powietrza, zdol-

nego do przewozu ludzi.

6.6.2. Charakterystyka

• Maksymalne wymiary:

— rozpiflose — 33 em
lub

— catkowita dlugosc bez smigta — 23 cm
• Naped: tylko gumowy

6.6.3. Dokumentacja

• Minimalnq dokumentacje stanowia,:

— ogolny rysunek, na ktdrym rozpietosc

skrzydet wynosi minimum 5 cm oraz 1

zdjecie samolotu lub

• barwny rysunek w 3 rzutach w po-

dzialce nie mniejszej niz 1:144

6.6.4. Loty

• Kazdy zawodnik upowazniony jest do

wykonania minimum 4 lotow oficjalnych,

z dwoma probami na 1 lot (za probe

uznaje sie lot krbtszy niz 5 sekund).

• Ocene za loty stanowi suma dwdch

najdtuzszych lotow.

• Model moze bye wypuszczony z reki

lub moze startowac z ziemi. Jesli model

startuje z ziemi I jest to start udany, bez

popychania lub innej pomocy, wbwezas

do osiajgniecia czasu dodaje sie 10 se-

kund.

6.6.5. Ocena statyczna

Ocena statyczna dokonywana jest

przez 1 lub wiecej sedziow na podstawie

dosta/czonej dokumentacji. Nie przepro-

wadza sie zadnych pomiarow. Punkty przy-

znawane sa za nastepuja.ee elementy:

a) wykonanie— 0—15 pkt

b) iloionoic koloryttyki i

oznakowanla — 0—10
c) autentyczne szczegdly:
— wiele — 5
— kllka - ' 2
— brak - 0

d) powierzehnie noine:
— z pokryciem dwustronnym — 4

— z pokryciem dwustronnym
skrzydet i jednostronnym
statecznika poziomego — 2

— z pokryciem jednostronnym — 1

— bez pokrycia (powierzehnie

wykonane jako peine) — 0

e) rodzai pokrycia:
— lakierem kolorowym — 9
— tkanlna pocelonowana — 5
— tkanlnf niepocelonowana — 3
— paplerem kondensatorowym — 2
— mikrofilmtm — 0
I) podwozie:
— zgodne ze skala — 3
— troche wlfksze — 2

— zbyt duZe lub brak

dokumentacji — 1

— brak podwozia lub schowane — 0

g) wznios skrzydet:

— zgodny ze skala — 3
— troche wifkszy — 1

— znacznle wiekszy lub brak

dokumentacji — 0

h) obrys statecznikdw:

— zgodny ze skala ' 3
— wiekszy — ,

1

— znacznle wiekszy — 0

1) premia za zloionost:
— dolnoplat— 9

— dwuptat— 9
— trojplat - 15
— wiatrakowiec (autoglro) — 21
— smigtowiec— 27
— latajaca Iddz lub

wodnosamoloi z ptywakami — 9
— Ilczbaieber skrzydla

zgodna ze skala — 2(za1 skrzyd.)

— liczba ieber statecznika

pozlomego zgodna ze skala — 1

— liczba ieber statecznika

pionowego zgodna ze skala —
— oddzielne lotki

—

— oddzielny star pionowy I

poziomy —
— kadtub Inny nii kwadratowy —
— kola przestrzenne (np.

ze szprychaml) —
— IrOjwymiarowa makiela pilota -

— silnik odkryty —
j) punkty ujemne za odchylenia od skali

przy elementach, ktdre maja wptyw na
osiagi lotne:

— wydtuienie przodu lub ogona
Iprzodu kadtuba lub tylu) — 2

— przesunlecie skrzydla do tylu — 2
— powiekszenie steru kierunku — 2
— wszyslkie inne elementy — 2

za kazdy

Ocena statyczna jest suma punktdw

otrzymanych zgodnie z pkt. 6.6.4.a. do

6.6.4./.

6.6.6. Ocena koncowa

• Przeprowadza tie klasylikacje

wg miejsc za loty, zgodnie z pkt.

$.6.4. i ocenp statyczna. zgodnie z

pkt. 6.6. 5. Nastepnie dodaje sie

uzyskane miejsca.
• O ottatecznym mle|scu decydu-
je suma punktow za loty I ocene
statyczna;. W przypadku wyniku
remisowego. w celu wytonlenia
zwyciezcy przeprowadzone beda
loty dogrywkowe. w ktOrych oce-
niany bedzie ogolny realizm lotu.

• W przypadku wyniku remisowe-
go za ocen? statyczna^ lub lot na-
stepny zawodnik otrzymuje miejs-

ce o jedno dalsze niz liczba za-

wodnikdw przed nim.

Przektad i opracowanie
DOROTA WtODARCZYK
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Samolot mysliwski

"
SU-27

PAWEt MISTEWICZ
Fot. Wactaw Golisz

Samolot Su-27 powstat w biurze doswiadczalno-konstrukcyjnym (0KB)

Suchoja jako odpowiedz na amerykariski mysliwiec F-15. 20 maja 1977

roku wzniost sie w powietrze prototyp T-10-1. protoplasta Su-27. Okazato

sie jednak. ze nowy samolot znacznle ustepowat amerykahskiemu F-15.

Dlatego tez po wykonaniu 10 maszyn seryjnych (T-10). przerwano

produkcje i poddano samolot dalszym modyfikacjom. W ich wyniku

powstata niemal catkowicie nowa maszyna. Przekonstruowano skrzydta

(zmieniono obrys), przesunieto do tytu przednie podwozie. umieszczono

hamulec aerodynamiczny na grzbiecie kadtuba i zamontowano ulepszony

silnik. Tak zmlenlony samolot, oznaczony jako T-10-21. zostat oblatany 20

kwietnia 1981 roku. Seryjne maszyny otrzymaty nazwe — Suchoj Su-27

(oznaczenie kodowe NATO — Flanker B). Po zakoiiczeniu prob

(wybudowano 15 prototypow). samolot skierowano do produkcjl. Pierwsze

seryjne Su-27 trafity do jednostek w 1984 roku, a w koncu 1988 byto ich

juz 100. Obecnie uzytkowanych jest okoto 250 maszyn Su-27, wszystkich

wersji.



Olicjalnie samolol len po raz pierwszy

zaprezentowano w programie telewizyj-

nym poswieconym Pawlowi Suchojowi.

emitowanym w 10. rocznice smierci

konslruktora. Su-27 zaistniat takze jako

sprawca incydenlu. ktory wydarzyl sie 13

wrzesnia 1987 roku. Wykonujacy lol

cwiczebny Su-27 (numer boczny 36)

zawadzil stalecznikiem pionowym o

smiglo norweskiego samololu P-3B

..Orion". Dzialo sie to nad Morzem
Barenlsa. Uszkodzenia. na szczescie

byly niewielkie i oba samololy

bezpiecznie powrocily do baz.

W Polsce radzieckie Su-27 pojawity sie

w 1988 jako maszyny 159 PLM
staqonujacego w Kluczewie pod
Slargardem Szczecihskim i 582 PLM.

operuiacego z lotniska w Chojnie.

Obecnie oba pulki zoslaly wycolane z

Polski i powrocily do WNP.
Pierwsza publiczna prezentacja Su-27.

mozliwa dzieki zmianom polilycznym w
owczesnym Zwiazku Radzieckim. miala

mieisce na Salonie Lotniczym w Paryzu

w 1989 roku. Samolol byl takze prezen-

towany na innych pokazach lotniczych.

miedzy innymi w Singapurze i Farnbo-

rough w 1990 roku. W Polsce Su-27 gos-

cil na pokazach lotniczych AIR SHOW w
Poznaniu w 1991 roku.

Dobre osiagi i wysoka ocena tej ma-

szyny sprawity. ze powstaty kolejne

wersje rozwojowe samololu. Sa to mie-

dzy innymi: Su-27K (wersja morska.

przeznaczona do operowania z lolnis-

kowcow). Su-27IB (dwumiejscowa wer-

sja mysliwsko-bombowa). Su-27M (nowe

stacje radiolokacyjne i zmienione wypo-

sazenie kabiny).

Jedynymi uzytkownikami samololu

Su-27 sa kraje WNP oraz Chiny. More

podpisaty umowe na dostawe 24 maszyn.

Zakupem samololu interesuja sie takze

inne pahstwa: Indie. Irak. Iran. Algani-

stan. Australia i USA. Poiska. podobnie

jak pozoslale kraje bytego Ukladu War-

szawskiego. nie sklonila sie do zakupu

Su-27 ze wzgledu na jego wysoka cene

(okolo 50 mln dolarow). -

OPIS
TECHNICZNY
Su-27 jest jednomiejscowym samolo-

tem mysliwskim w ukladzie dwusilniko-

wego srednioplata z podwojnymi state-

cznikami pionowymi.

# KADLUB ma konstrukcje potskoru-

powa wykonana ze stopow aluminium, a

w czesci lylnej z lytanu. W czesci dzio-

bowej kadtuba znajduje sie antena i bloki

radaru. Za nimi miesci sie cisnieniowa i

klimatyzowana kabina pilota. wyposazo-

na w bqgaty zestaw przyrzadOw pilota-

zowo-nawigacyjnych i inne urzadzema

niezbedne do prowadzenia walki, a takze

lotel wyrzucany K-36DM ktasy 0 0

Dwuczesciowe oszkienie kabiny sklada

sie z nie dzielonego wiatrochronu i ot-

wieranej do gory kroplowej oslony. Za

kabina pilota miesci sie przedzial awioniki.

a pod mm komora chowania przedniego

podwozia. Czesc centralna kadtuba za-

wiera tylny przedzial awioniki. grzbieto-

wy hamulec aerodynamiczny i regulo-

wane chwyty powielrza. Komory podwo-

zia glbwnego znajduja sie tuz za chwy-

tami powietrza. Czesc tylna sklada sie. z

gondoli silnikowych i tzw. zadla. ktore

miesci zbiorniki paliwa. wyrzutnie liar

termicznych i zaktocajacych oraz zasob-

nik spadochronu hamujacego.

• SKRZYDLA pasmowe o konstrukcji

metalowej, wykonane sa ze stopow alu-

minium. Konstrukcje skrzydla Iworza

trzy dzwigary i prostopadle do nich ze-

bra. Pomiedzy dzwigarami znajduja sie

zbiorniki paliwa. Skrzydlo ma dodalni

skos krawedzi natarcia. rbwny 42 .

• USTERZENIE poziome o konstrukcji

metalowej i trapezowym obrysie. Kaly

wychylenia usterzenia — 16 do gory i

21 do dolu. Usterzenie pionowe, zdwo-

jone o konstrukcji metalowej. Krawedz

natarcia o kacie skosu 40 . Pod kadlu-

bem dwie plyty ustateczniaiace. ktore sa

przedluzeniem statecznikbw pionowych.

• PODWOZIE calkowicie chowane w
locie. trbjpodporowe z kolem przednim.

Podwozie glowne. jednokolowe. chowa
sie do przykadlubowych czesci skrzydel

przy jednoczesnym obrocie kbl o 90

Dokohczenie na str. 15

Kobra nad Paryzem
Tegoroczny Salon Paryski odbyl sie na lolnisku le Bourget 10-20

czerwca. Korzystajac z pomocy ..Modelarza" mialem mozliwosc obejrze-

nia wystawy ,.od podszewki ". Miedzy innymi moglem z bliska przyjrzec

sie samolotowi Su-27. ktory. mimo iz zostal oficjalnie zaprezentowany na

poprzednim Salonie. w dalszym ciagu budzil zainteresowanie wsrbd

zwiedzajacych.

W tym roku pokazane byly dwa Su-27. Pierwszy to wersja podstawowa.

drugi - szkolna - dwumiejscowa. W locie prezentowali samolot jedno-

miejscowy piloci-oblatywacze OKB im. Suchoja: szef zespolu Wiktor Pu-

gaczow oraz Igor Wodihcew. Nieslety. czy to z powodu nie najlepszej

pogody. czy wypadku (drugiego dnia Salonu podczas proby silnlkow ga-

zy spalinowe wylaluja.ce z dysz zniszczyly trybune dla dziennikarzy) po-

kazy Su-27 w powietrzu byly lylko poprawne. brakowalo im ..iskry ". Je-

dynie slynna ..kobra Pugaczowa" dostarczala wielu emocji. Manewr ten

polega na tym. ze pilot gwattownie sclaga drazek na siebie, krotko przy-

trzymuje. a nastepnie odpycha calkowicie do przodu. Cata ewolucja trwa

ok. 8 s i samolot konczac ja ma predkosc postepowa ok. 100 km/h. Ma-

newr nie bylby mozliwy bez automatycznej zamiany ciagu silnikow oraz

zastosowania skrzydel pasmowych. Jako ciekawostke mozna przytoczyc

lakt. iz ..kobra" zostala opracowana dla innego rosyjskiego samolotu

MiG-29. a dopiero pozniej przystosowano ja do Su-27.

WACtAW GOLISZ

Poszczegolne lazy wykonywania ..kobry ": lot poziomy. zadarcie, powrot

do lotu poziomego. W trakcie manewru lor lotu pozostaje bez zmlan

(prostoliniowy), zmienia sie tylko polozenie samolotu. predkosc po-

czatkowa manewru ok. 400 km h. koncowa ok. 100 km/h. czas trwania

ok. 8 s.

Kierunek lotu
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ilnik AL - 31 F
znak firmo*

OPIS DO PRZEKROJU PODLUZNEGO
1 — sonda z czujniklem cisnienia

dynamlcznego, 2 — kompozytowa
owiewka, 3 — antena radaru, 4 —
blokl radaru, S — termolokator,

6 — wlatrochron, 7— kroplowa os-
tona, 8 — wyrzucany total pllota

K-36DM kiasy 0/0, 9 — podwozle
przednie w pozycji schowanej,
10 — podwozle przednie wysunie-
te, 11 - dzlatko GSz-30-1 kal.

30 mm, 12 — zasobnlk dzlatka za-
wierajacy tasm? z amunicja, 13 z

-

hamulec aerodynamiczny w pozyfi
otwartej, 14 — chwyt powletrza,
15 — kanat dolotowy powletrza do
silnika, 16 — podwozie g!6wne w
pozycji chowanej, 17 — podwozie
gtbwne wysuniete, 18 — silnik

dwuprzeptywowy AL-32F, 19— za-
sobnik spadochronu hamujacego.

20 — statecznlk plonowy, 21 — pry
ta ustateczniajaca, 22 — chwyt
powietrza dla ukfadu chtodzenia
wyposazenla poktadowego, 23 —
anteny uktadu Indentytikacyjnego
„sw6j-obcy", 24 — antena mieczo-
wa KF, 25 - antena UKF.

widok prawego statecznika

z lewej strony
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SZYBOWIEC DLA MtODZIKOW „GWIAZDECZKA
(budowany w Szkole Podstawowej nr 15 we Wrodawiu przez uczniow klas szostych na zajeciach techniki)

Dokonczenie ze air.

SAMOLOT MYSLIWSKI SU-27
wokol osl golem. Podwozie przednie

chowa sie do przodu. Na jego golenl

znajduja sie trzy rellektory (dwa do la-

dowania, jeden do kotowania). Wymiary
kot: glownego - 1030/350 mm: przed-

mego 680/260 mm.
9 NAPED stanowia dwa silnlkl odrzu-

towe, dwuprzeptywowe AL-31F o ci^gu

po 85,3 kN kazdy (z dopalaezem po

122,63 kN)

* UZBROJENIEU slalym jest dzialko

GSz-30-1 kal. 30 mm, zamontowane w
naptywie prawego skrzydla. Zlpas amu-
nicji — 150 pociskow. Pozostate uzbro-

jenie podwleszane jest na 10 weztach

(6 pod skrzydtami, 2 pod gondolami silni-

kow i 2 pod kadlubem, jeden za drugim

miedzy gondolami). Na pylonach pod-

wlesza sie: raklely klasy powietrze-po-

wletrze R-27R I R-27ER (naprowadza-

ne radarowo), R-27T I R-27ET (napro-

wadzane na podczerwien) oraz R-73 ma-

lego zasiegu (naprowadzane na pod-

czerwlert). Na pylonach uniwersalnych

moga bye przenotzone bomby w zesta-

wach 8 po 500 kg, 16 po 250 kg lub w za-

sobnikach bamb malych wagomiardw.

Maksymalnie samolot moze przeniesc

8000 kg uzbrojenla na zewnetrznych

podwieszemach.

DANE TECHNICZNE
Dlugosc — 21,935 m
Rozplotosc — 14,7 m
Pow. noS na — 62,0 m
WysokoSc — 5,932 m
RozpleloSt usterzenia poziomego — 9,9 m
Masa wlaana — 16000 kg
Masa startowa normalna — 23200 kg
Masa ttartowa maksymalna — 30000 kg
Predkost maks. na wys. 11.0 km — 2500 km h

(2,35 Ma)
Predkost maks. na pozlomie morza — 1400 km h

Putap praktyczny — 18500 m
Zasieg na wys. 11.0 km — 3900 km
Zasi?g na pozlomie morza — 1400 km
Promleri dzlatanla na wys. 11,0 km — 1500 km
Promieri dzlatanla na pozlomie morza — 600 km
Rozbleg — 650—700 m
Dobleg ze spadochronem hamujacym — 620—700 m
Predkosc ladowanla — 225—240 km/h
WspOtczynnlk obclqzeh dopuszczalnych — 9 i

— 3 g
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MALOWANIE
SAMOLOTU
Standardowe malowanie samolotow

Su-27 polega na pokryciu dolnych po-

wierzehni barwa jasnoniebieska oraz

gornych kamullazem zlozonym z niere-

gularnych plam w barwach: jasnonie-

bieska, ciemnoszaroniebieska i clemno-

niebieska. Niekldre egzemplarze pokry-

wane $4 kamullazem cztero- I piecio-

barwnym (barwy szaroniebieskie, a takze

brazowe I zielone). Dzidb samolotu oraz

koncowki usterzenia pionowego sa naj-

czesciej malowane na biato. zielono lub

czarno. Golenle podwozia sa w barwie

jasnoniebieskiej. Blachy okrywaja.ee sil-

nik oraz czeic pokrycia w okolicy dziaika

pozostawione sa w naturalnym kolorze

metalu. Oznaczenia przynaleznosci pari-

stwowej w postaci czerwonych, piecio-

ramiennych gwiazd z biatoczerwone, ob-

wodka malowane sa na obu powierzeh-

mach skrzydel oraz na zewnetrznych

stronach statecznikdw pionowych. Nu-

mery taktyczne, dwucylrowe (w maszy-

nach bioracych udzial w pokazach lotnl-

czych — trzycylrowe) umleszczone sa, na

kadlubie pod kabina pilota i na usterze<

niu pionowym. Maja one barwe niebieska

lub czerwona z biata obwOdk^.

PAWet MISTEWICZ

HURTOWNU MODELI
I ART. MODELARSKICH
GDANSK, PIASTOWSKA 30

TEL 5W7-64
FAX

SM744

SK-MODEL
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JESZCZE O VII MISTRZOSTWACH SWIATA NAVIGA W KLASACH F5

Znaczaw udziat Polakow
Rezultaty mistrzostw sa juz znane („Modelarz" 9/93), czas na analizf naszego udziatu w
tej imprezie. Generalnie wypada stwierdzic, ze by) on znaczny - chocby z tytutu roll gos-

podarzy imprezy i widoczny z racjl zarbwno liczby uczestniczacych zawodnikbw. jak i

osiagniftych wynikow sportowych.

KAZIMIERZ DZIECIELSKI

Zdecydowana wiekszosc uczestnikow

z panslw zachodnich byte w Police po raz

plarwazy i nle kryla swego uznanla dla po-

ziomu technicznego I przygotowan ia orga-

nizacyjnego Imprezy, a takze jej tprawna-

go prowadzenla. Pluemy to z nlemah) sa-

lyslakcia, - nle na podstawit ollc|alnych

wystapien, w klbrych zawsze bywa sporo

kurtuazji lecz llcznych rozmow I zawod-

nlkaml, dzlataczami I kierowniclwem

eklp. Jedyny mankamant, narzakall na to

wszyscy zawodnicy. to zanieczytzczenle

akwenu wodorostami. Przyznano jednak,

ze anomalia klimatyczne w ostatnich

dwoch latach spowodowaty rozkwltnlecle

ich na ptyclznach we wszystklch srod-

ladowych akwenach znajdujqeych sle w
naazej szerokoici geograllcznej.

Bardzo sprawnie I, CO podkreslalo wlelu

uczestnikow — kompetentnle zostaty

przeprowadzone pomlary modeli po-

przedzaja.ce regaty. Wlelu zawodnikow

zmnie|szylo zagle. mlmo iz posiadaty one

pieczajkl mlernlczych z poprzednich mi-

strzostw w Sopron. Nasi sedziowie rygo-

rystycznie egzekwowall obowiazujace

przeplsy. Zaowocowal tu nlewtjtpllwle

kurs dla sedzlAw przeprowadzony w
Wejherowle oraz przygotowany wmode-
larnl „Bllza" komplet praktycznych przy-

rzadow pomiarowych, Ze wzgledu na

prostote Ich konstrukcji I mewielki koszt,

powlnlen on sle znalezc — jesll juz nle w
kazdej wyspecjallzowanej modelarnl — to

konlecznle w kllku wiodacych osrodkach.

Do mlerzenla dtugoicl ptetwy w klasle

E oraz kadtubow w klasach E I M uzywa-

no specjalnej konstrukcji miar suwako-

wych. Rysuntk 1 przedstawla miare su-

wakowa do pomiaru dtugoici ptetwy E,

natomlast ry$unek2— miare do pomiaru

dtugoicl kadtubow. Ramiona I suwakl

zostaty wykonane z wlelowarstwowej

sklejkl lltclastej o grubotcl 6 mm (sklejo-

nej z kllku pasow — clehszej). Na obie

mlary zostat zuzyty jeden stalowy przy-

mlar zwljany o dtugoicl 2 m. Odctiek 1—
150 cm zostat wklejony w odpowlednle

wgteblenie ramlenla do pomiaru dlugos-

ci kadtubow, natomiast odcinak 150—
200 cm w takie samo wgteblenie druglel

mlary. Ittotne jest, aby suwakl I azczeka

oraz podstawa zachowywaty kat prosty

w stosunku do ramlon z przymlarem.

Gosciom z zagranicy podobat sie row-

nlez zblornlk do pomiaru dtugoicl llnll

wodnej modeli klasy F5-10 frytunek 3).

Oryglnalnej konstrukcji, bardzo stabilny

i slosunkowo lekkl, choclai zostat wykona-

ny z blachy ttalowtj o gruboicl 2,8 mm.
Dodatkowa jego zaleta to ekonoml-

cznoic - spawanle aluminium jest zna-

cznie drozsze niz spawanie stall W mo-
delarnl zbiornik sluzy rbwniez do bada-

nia szczelnoid ikorup laminowanych

kadtubdw I wywazanla modeli.

W nietatwych warunkach (wodoroity)

z najwyiszym poiwlecenlem pracowala

cala grupa poznarisklch modtlarzy, a

przede wszyttklm ekipa techniczna pod
wodza niettrudzonego Adama Dudy.

Bodaj po raz pierwszy wyiclgi odbywaty

sie w polu regatowym wydzlelonym t ca-

tego jtziora ilnami. Wobec zmieniaja-

cych sie klerunk6w wlatru, trzeba byto

stale czyiclc akwen, kllkakrotnle w trak-

cie trwania rozgrywek.

Modele
W ich konstrukcji i wyposaieniu zaato-

sowano w zatadile praktycznie wszyttko.

Istotne roznlce Ikwlaj w sprawnym dzlata-

nlu ruchomych czficl osprzetu. Obowia-
zuje oczywiicie lustrzana gtadi powlerzch-

ni optywanych przez itrugi wody.

Wobec upowszechnienia sle wtOkna we-
glowego. jako materlatu konttrukcyjnego
ikortczyla sie era daltzego obnlianla

ogdlnej maty modeli. Wbrew pokulujace-

mu jetzcze tu i Owdzie mniemaniu nie wi-

dac tendencji do jej redukcji za wszelkQ ce-

nt. Skorupa kadtuba muti pozoitawac na

tyle sztywna, aby nie ulegat detormacjl o-

ptyw strug wody na skutek uderzenia tali.

Klasa M zostata zdominowana przez

konstrukcje J. Wallckiego (Skalpel). Jest

ona doskonale znana nasiej czotowce i

byly juz publlkacje na ten temat w .Mo-

delarzu". Sugerowali go i pisali o tym

— 53 cm, masa ptetwy (z balastem) —
4,780 g. Skorupa kadtuba zostata wy-

konana z dwoch warstw rowlngu weglo-

wego I jtdnej warstwy cienklej tkaniny

szklanej. Masa kadtuba wraz z osprzelem
poktadowym wynosi 0,950 kg.

W obu omdwlonych klasach podstawo-

wy material budowy kadtubow stanowito

wlbkno weglowe. wzglednie komblnacja

wegiel-kewlar. Rowniez ptetwy balasto-

we, stery, drzewca, a takie elementy kon-
strukcyjne osprzetu poktadowego I masz-
Ibw. byty wykonane z wldkna weglowego.

O elektach ieglugi decyduje aktualnie

— oprocz zna|omoicl rzeczy przez ster-

nlka (sprawa podstawowa) — zbliiony

do ideatu trym iagll. CzotOwka w klasach

M i 10 coraz liczniej odchodzi od proste-

go zawleszenia rejowego bomu foka

(rejki) na rzecz zaczepienia piety do
urzadzenia sztywno przytwierdzonego

do poktadu za pomoca odciag6w w kie-

runku burl, podobnie jak stopa masztu.

Pewna nowoie stanowi rozwlfzanie

zaczepienia rogow szotowych zagli. ktO-

re pozwala regulowac zarowno ich profit,

jak I naciag tylnych likow — przy kursach

petniejszych zwiekszac wybrzuszenle

(szerokotc ok. 21 cm) I stosunkowo wy-
sokle (ok. 12 cm) o powlerzchni ptetwy

balastowej znacznie mnlejszej od prze-

ciftnej. Pozadana. powlerzchnif oporu
bocznego wyrOwnuje gteblej zanurzony

kadtub. Optycznie sprawiaja wraienle, ii

nie spetniaja dolnego limltu wymaganej
masy (1,7 kg). Jednak sprawdzane na

elektronlcznej wadze mieicity sle w gra-

nicach 1,78 — 1,80 kg. Spostrzeienie to

Colecam uwadze naszych zawodnikow,

Idrzy obsesyjnie wprost odnosza sle do
kazdego grama masy ponad wymagany
limit.

Jak zeglowali

nasi...

Jako pierwsza rozegrano klase E. Pod

nieobecnosc doskonatych Chirtczykow

liczvllimy na lokaty w pierwszej dziesiat-

ce. Nltttety. Najleplej wypadll dablutujaj-

cy w tej klaaia, na tej rangi zawodach —
G. Suwalskl (VI m) I P. Albrecht (X m). Ply-

wall rdwno - J. Damaszk i J. Laskowskl;

po obiecuiac yc h lokatach w znacznie si I-

nitj obsadzonych mlatrzostwach w So-

pron pried rokiem, wypadll znacznie ponl-

iej oczeki wart. Czyzby nledostatki w pty-

waniu? Z czworki junlordw najwlecej miat

do powiedzenia — K. Kalina z Postomina.

Przy wcale poprawnej technicznie zeglu-

dze, w lerworze walkl zapominat jednak

O przestrzeganiu prawa drogi I elementar-

nych zasadach taktyki. W rezultacle wy-

krecit . rekordowa" iloic karnych rund.

W klasle 10, rezultaty pierwszych wyi-

cigow zdawaty sie wskazywac. ze G. Su-

walskl - po wielokrotnych startach w
mistrzostwach iwlata — moze wreszcie

spetnic swoje marzenle o medalu. Po

siedmiu wyicigach w pierwszym dnlu zaj-

mowat II lokate za A. Kurinem z Rosji.

saml zawodnicy. Oczywiicie nle naleiy

rozumiet tego, ie Inne modele okazaty sie

konstrukcjaml gortzyml; ptywall nlml po
prostu zawodnicy stable) przygotowanl.

Spoirod zaprezentowanych w Pozna-
nlu w klasle F5-10, bllskl doskonatoicl

wydaje sif kadtub modelu J. Oamaszka.
szczegOlnie przy irednich I silnlejszych

wlatrach. Wymaga jedynle nleco bardzlej

precyzylnego wywaienla.
Oto jego charakterystyka: dlugotc

catkowlta — 138,8 cm, dtugosc linil wod-
nej — 128,5 cm, maksymalna szerokotc
— 28,8 cm, wysokoic ptetwy z balastem

Zagli. co daje mlnlmalna, ale niezaprze-

czalna korzyit w zegludze. Rogi szotowe
obu iagll sa zaCzepione do klamer pola-

czonych obrotowo (w plonie) z bomaml.
Wydtuione przewia.zy rogbw szotowych
(llnki mocujace rogi szotowe iagll)

przechodza od klamer poprzez zespOt

dwbch bloczkdw w bomach — do plft I

dalej do dodatkowego mechanlzmu wy-
konawczego. Schema! rozwlazanla ilua-

truje rysunek 4.

W klaale E od kllku lat w iclstej czo-

towce utrzymuja ale bracla Nazarow z

Rosji. ktOrzy preteruja kadtuby smukte

J. Damaszk zdawat sie potwlerdzac spo-

strzeienie o niedostatkach w ptywaniu,

alt platowat sie jui na przyzwoltym IV

mltjtcu. Po dalszych pieciu wyicigach,

rozegranych w drugim dnlu, z III na

I mlejtce awansowat Nlemlec 0. Boiler.

G. Suwaltki utrzymat alt na II pozycjl, na

IV miejsce tptdt A. Kurin - z taka sama

Dokoriczenie na sir. 20
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Znacz^cy udziat Polakow

SHOT

h
3
S
10

r^L

servo

liczba punktow CO J. Damaszk. W trze-

eim dniu od pecha zaczat G. Suwalski.

Dwukrotnie doptywat z wodorostami na

plelwie J. Oamaszk pokazat wreszcie. na

co go stac. Wygral dwa sposrod czterech

wyscigbw podobnie jak 0. Boiler W su-

mie odnotowal 4 zwycieslwa w 16 wysci-

gach, Bolter o jedno mniej. Niemiec ze-

glowal jednak rdwniej i to dato mu ztoty

medal, J. Damaszk zdobyl srebrny. a

G. Suwalski brazowy Sa to najwyzsze

oslqgniecia Polakow w historii startow w
tej dyscyplinie.

Junior — Patryk Grzeszczyszyn ze

Zgorzelca, w generalnej klasylikacji zajal

XIV miejsce ze sporym balastem punk-

tow, rowniez w stosunku do najlepszego

junlora Diego Fondy z Wloch (zaledwie

dziesieciolatka).

W klasie M realne okazaty sie rachuby

na medalowa pozycje Patryka wsrod ju-

niorow. Bezkonkurencyjny okazat sie i

tym razem Diego Fonda, VI w klasylikacji

ogolnej. Patryk po srebrnym medalu

zdobytym przed rokiem w Sopron dotozyl

drugi z tego samego kruszcu. Sposrod

seniorow i tym razem najlepszy z Pola-

kow okazat sie G. Suwalski, przed

J. Przybyszem i J. Laskowskim.

K DZIECIELSKI

Wodelan pomaga

Przemystaw Marcinkowski —
ul. Tucholska S/S6. 85-165
Bydgoszcz — kupl silniki mode-
larskie z kra^acym tloklem, mi-

nialurowe silniki pulsacyjne,

silniki na sprezony gaz Poszu-
kuje nastepujacych ksiazek:

Miniaturowe silniki spalinowe,

Paliwa i smary w technice mi-

niaturowych silnikow. Latajace

modele smiglowcow Zdalne
kierowanie modeli, Lotniar-

stwo, Polskie rakiety badawcze.

Tomasz Kasprzak — ul. Cze-
resniowa 8, 62-200 Gniezno —
odstapi ..MM" z modelami ok-

retow (m.in. ARK ROYAL,
RODNEY), samolotdw (m.in.

Me 109, 110, 262, B-17, F4V1),

czolgdw (m.in. 2 KA-MI) oraz

inne modele. a takze katalogi

lirm HASEGAWA I ITALERI.

Michat Wozniak — ul. Rze-

mieilnicza 41/8. 26-800 Biato-

brzegi — poszukuje ksiazek

..Miniaturowe lotnictwo I i II".

Moze wymieniC sie i posiada

..Malego Modelarza" nr: 1/93 z

samolotem Henschel Hs 123 A-1,

12/93 - z samolotem KI-46 -
III, KAI ..Dinah", 6/93 z samo-
lotem ..Hawker Typhonn", 7/85
- lodotamacz ..KRASIN",

4-5/84 — samochbd terenowy

..Gaz" 69M, 3-4/86 - okret

.VICTORY", ..Plany modelar-

skie" nr: 96 — krazownik DE
GRASSE", 85 — niszczyciel

..Blyskawlca", 24 — niszczyciel

ORP ..Orkan", 88 — kontenero-

wiec, 50 — statek poiarniczy
„Strazak-3", 84 — samolot
szturmowy ,.IT-2", 98 — sa-

molot szkolno-treningowy

„Jak-11", 118 — samolot linio-

wy ..BREGUET XIX A2, B2".

Moze je rowniez sprzedaC.

Hubert Chwedyk - 22-437

Labunie 119 B, woj. zamojskie
— poszukuje wszelkich Inlor-

macji o spallnowozach SP 32,

SP 35, SM 48, ST 44, SM 03 lub

innych-oraz zdjec lub rysunkow
zwrotnic i zwrotnikow.

Ryszard Meier — ul Staro-

wiejska 47/6, 81-363 Gdynia —
odslapi nowe lokomotywki.

wagoniki, osprz?t do makiel TT,

budynki HO. Lista po otrzyma-
niu znaczkbw 2 x 2.5 tys. zt.

Ratal Jankowski — Wieckow
47. 06-451 Zyczyn, woj. sied-

leckie — posiada kilkadziesiat

egzemplarzy .Malego Modela-

rza" z roznych lat. Wykaz po
przeslaniu zwrotnej koperty

znaczek.

Sylwester Lasek — ul. Stone-

czna 6/2. 27-200 Starachowice —
poszukuje kilkunastu numerOw
.Malego Modelarza": 4, 9, 10,

12/58:1,3,12/59:1,7, 10/60; 1,

5, 11-12/61; 6, 7-8/62; 4, 12/63;

3, 5, 6, 8, 12/64; 1, 11/65; 3, 4, 5,

6/66; 4,7-8,9, 12/67; 3. 9,12/68;

8/69; 4, 10-11, 12/70; 1-2, 5, 6,

10/71:2,4, 5, 8, 11/72; 10, 12/73;

3,5,8,10-11/74:2,8, 9,12/75; 8,

10, 11-12/76; 3, 7, 8, 10-11/77;

5, 10, 12/78; 1, 8-9, 10/79; 4, 6,

10/80; 10/81; 1. 4. 8/83; 1-2, 8,

9/84; 1-2/86; 5/87; 7/88;

Aleksander Janik — ul. Party-

zanlow 7, S5-200 Olawa — po-

szukuje monografii z seril „Ty-

py broni i uzbrojenia", nr:

60/79 Mi 2; 77/82 AN 2;

94/84 Mi8. Zaptaci golowka

Jaroslaw Piotr Koziello — ul.

Kolejowa 112, 22-100 Chelm -
chciatby zbudowac zdalnie sle-

rowany model samochodu. lecz

zupetnie nie wie, jak sie do tego

(metodycznie) zabrac. Prosi o
nawiazanle kontaktu z do-

swiadczonym modelarzem, kt6-

ry by go (korespondencyjnie)

wspomogl lachowa rada

Jaroslaw Piekarskl — skr. 17,

26-500 Szydtowiec — odslapi

lub wymieni na ..Male Modela-

rze" z lat 58-76 TBiU (159 nr)

modele kartonowe. ksiazki z

dziedzin: lotnictwo, marynistka.

bron pancerna. broh reczna.

umundurowanie.

Pawel Dziolko — ul. Wojska
Polskiego 14B/8. 27-200 Stara-

chowice — pilnie poszukuje nr 6

I 12 Modelarza z 1992 r. W
zamian oleruje ..MM" lub zapta-

ci gotowka.

Krzysztof Wagner — ul. Kos-
ciuszki 4 2a. 57-300 Klodzko -
poszukuje , Malych Modelarzy"
z planami czolgbw. za ktore za-

placi golowka: nr 11/61 BTR-
152; 12/65 IS-2; 11/68 BT-7;

11/72 SKOT; 7/75 T-34/85; 2/80

ISU-152. Chetnie nawiaze kon-

takt z modelarzami kartonowymi,

wykonujacymi modele czol-

gbw.

Adam Galal - 21-534

Huszcza — poszukuje nie skle-

jonych modeli samolotdw MiG-
-29A (1:48) oraz Su-27 (1:72) w
zamian chetnie odda silnik Mk-
-17, silnik CO, llrmy Modella

oraz angielskoifzyczne mono-
gralie F-15i AH-64.

Piotr Ponsko — ul. Rosy Bail-

ly 11/28, 00-493 Warszawa -
poszukuje ..Modellbau Heute" z

lat 1979—1993 oraz planow
okretow wojennych b. ZSRR
..Kirov". ..Slawa". ..Udaloj",

..Kriwak", „lvan Rogow". Ka-

nin". ..Kildin", ..Kresta I i II".

Oleruje ..LAI" z lat 1990-1993,
..Technika wojskowa" oraz kse-

ro z wszystkich numerOw .MM'

„M", ,.PM", ,.TBiU", ..Morza"

oraz Przegladu Morskiego'

.

Odpowie na kazdy list po zala-

czeniu koperty zwrotnej.

Leszek Czarnecki — ul. Kos-
ciuszki 1 A/13, 05-840 Brwindw
— poszukuje planu (w skali

min. 1:10) modelu bezogonow-

ca RC z napedem mechani-

cznym zwycifzcy zawodow w
Belgii w 1957 r. w kat. urzqdzeh

jednokanalowych konstrukcji

Alfreda Bickela (Szwajcaria). W
zamian oleruje 10 egzemplarzy

pisma ..Modellistica" lub zapta-

ci gotowka.

Tadeusz Jedrzejczyk — Gi-

lowice 601, 34-322 Gilowice —
poszukuje nastepujacych nu-

merOw „MM"; 1/57. 2/58, 4/58,

11/58, 3/59, 5/59, 12/59, 5/60,

8/60, 6/61, 8/61, 12/61. 3/62 i

6/62. Wymieni na inne numery
lub zaplaci golowka

Fol. Jerzy Kaczorek
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TURYSTYCZNO-RAJDOWY

SAMOLOT RWD-5
gowych. Cztery maszyny mialy specjalny

charakter — byty to:

— SP-ARP— wykorzystywanyjakorepre-

zentacyjny samolot Aeroklubu Rzecz-

pospolitej,

- SP-LOP — wykorzystywany w po-

dobny sposob przez Zarzad Glowny

LOPP,

— SP-LOT — uiywany (w latach

1933/36) przez Polskie Linie Lotnicze

..LOT" jako laksdwka powietrzna — oraz

oczywiscie...

— SP-AJU - zbudowany specjalnie

dla St. Skarzynskiego.

Po historycznym przelocie rekordowy

samolot przerobiony zostal na dwu-

miejscowy i przekazany St. Skarzyn-

skiemu.

K0L0RYSTYKA
Przy malowaniu samolotdw RWD-5

stosowano lakier aluminiowy (srebrny

kolor) jako podstawowy podklad i kolor

zarazem. Takie malowanie mialo rowniez

i te wlasciwosc. ze dobrze zabezpieczato

drewniane elementy konstrukcji przed

starzeniem sie. W samolotach seryjnych

maske silnika. spod kadluba. krawedz

stalecznika pionowego. wahacza i ze-

slrzaly podwozia oraz niekiedy owiewki

kdl malowano dodatkowo przewaznie

kolorem czerwonym. Wyjalek stanowity:

SP-ALY. ktory byt srebrno-niebieski oraz

SP-AKZ (kremowo-czerwony). Szczego-

ty tego ozdobnego malowania widoczne

sa na lotografiach. Znaki rejestracyjne

malowano kolorem czarnym albo czer-

wonym.

SP-AJU by) caly srebrny i miat czarne

znaki rejestracyjne. Oslony silnika oraz

owiewki kdl nosily kolor naturalnego

aluminium z wyraznymi sladami polero-

"ania
(cdn.)



PLASTYKOWE HOBBY

Model japohskiego niszczyciela

..AKIZUKI"
W ostatnich latach na polskim rynku pojawity sie modele

okretow z czasow drugiej wojny swiatowej, wyproduko-

wane przez japonskie firmy TAMIYA i FUJIMI. Sa to gtow-

nie modele okretow Cesarskiej Ploty Japonii. od pancerni-

kow i lotniskowcow po okrety podwodne i desantowe wy-

konane do linii wodnej w skali 1:700. Ze wzgledu na tak

mala skale sa one czesciowo uproszczone, lecz stanowia

doskonate tworzywo nawet dla bardzo ambitnych mikro-

modelarzy. Pewna przeszkoda dla stworzenia petnej ko-

lekcjl modeti okretow floty japohskiej jest brak na rynku

wyrobow firm HASEGAWA i AOSIMA. ktorych modele po-

jawiaja sie bardzo rzadko.

Opracowat:

PIOTR KRAWIEC

zbombardowany przez amery-

kaiiskie samoloty pokladowe.

OPIS MODELU
Model ..AKIZUKI" i jego bli-

zniaka ..SHIMOZUKI" zostal

wyprodukowany przez lirme

FUJIMI. Sklada sie z 62 cze&cl

wykonanych z ciemnego two-

rzywa i jednego arkusza kalko-

manli. Odlew wykonano bez

nadlewek i wiekszych bledow.

poza .wklesmeciem" w czesci

dziobowej modelu. Wszyslkle

wieksze czesci modelu. Ij.: kad-

NISZCZYCIELE TYPU „AKIZUKI"
Uznawane sa za najlepsze i

najnowoczesniejsze japonskie

niszczyciele lego okresu. Pier-

wotnie projektowano je jako

krazowniki pi. do oslony lotni-

skowcow. ale juz w czasie bu-

dowy uzbrojenie zoslalo uzu-

pelnione o wyrzulnie lorped i

bomb glebinowych. W Irakcie

uzytkowania dodano wyposa-

zenie eleklroniczne w poslaci

radaru typu 21 na maszcie

gtbwnym - sluzacego do ob-

serwacji powierzchni wody i ra-

daru lypu 13 na maszcie rufo-

wym — do wykrywania samolo-

Ibw. Zwlekszono rowniez uz-

brojenie pi. montujac dodalko-

wo pojedyncze dziatka kal. 25

mm wzdluz burl. Naped okrelu

slanowily turbiny parowe o mo-

cy 52000 KM.

Protoplasta typu ..AKIZUKI"

zwodowany zostal 2.07.1941

roku. W Irakcie dziatan bojo-

wych brat udzial m.in. w opera-

cjach desantowych u brzegow

Guadalcanalu. Zatonat w czasie

bitwy koto przyladka Eugano

(25.10.1944 r.) wraz z 4 lotni-

skowcami - ZUIHO, ZUIKA-

KU. CHITOSE i CHIYODA.

tub. komin. wyrzulnie torpedo-

we. wieze dziat i dolna czesc

nadbudowki trzymaja wymiar.

Gorzej natomiast jest z drob-

nymi elementami (np. dziatkami

pi., masztami). gdzie ze wzgle-

dow technologicznych zostaiy

przeskalowane. Catkowicie nie-

prawdziwe sa maszty: dziobowy

i rulowy, ktore trzeba zbudowac

od podstaw. Razi rowniez brak

bulajdw w kadlubie (tak jak w
innych modelach tej lirmy). Nie-

prawdziwy jest tez ksztalt zu-

rawikdw od szalup wioslowych.

Szkoda. ie zabrakto takich ele-

mentow jak nawietrzniki przy

kominie i pojedyncze dzialka

WYKAZMODELI

JAPONSKICH

NISZCZYCIELI

nr kat. nazwa
niszczyciela

HASEGAWA
27 YUGUMO

ASASHIO
MINEGUMO
AKISHIMO
ARASHIO
HAYANAMI
MUTSUKI
MIKAZUKI

FUJIMI 52 HIBIKI

36 AKIZUKI 53 SHIKINAMI
37 MATSU 69 SHIMAKAZE
44 SHIMOZUKI AOSIMA
45 SAKURA 32 HATSUHARU
TAMIYA 33 KAGERO
29 FUBUKI 40 HATSUSIMO
30 SHIRATSUYU 41 YUKIKAZE
34 HARUSAME 56 ARIAKE
35 HATSUYUKI 57 SHIRANUI
38 AYANAMI 61 NENOHI
39 AKATSUKI 62 AMATSUKAZE

kal. 25 mm. W sumie jednak, jak

na model w tej skali, jest

poprawnie wykonany i jego bu-

dowa moze dac duzo satystak-

cji. Rysunki w dotaczonej do

modelu instrukcji sa bardziej

pogladowe niz techniczne.

Na rysunku zostaiy pokazane

detale okrelu. przy budowie

ktorych nalezy zwrdcic szcze-

golna uwage. Sa to: nadbudow-

ka dziobowa wraz z dalmie-

rzem. oba maszty. wyrzulnie

lorped wraz z systemem maga-

zynowania. wieza dziata kal.

100 mm, potrojne dzialko kal.

25 mmJ miotacz bomb glebi-

nowych.

DANE
TECHNICZNE
Wypornoii
Dlugoit
Szerokosc
Zanurzenle
Uzbrojenie

- 2701 I

- 134,2 m
— 11,6 m
— 4,2 m

8 x 100 mm.
40—51 x 25 mm, 4 wy-
rzulnie lorped 609 mm 4

w zapasie, 4 miotacze 2
wyrzulnie 72 bomby
glebinowe
Predkosc — 33 W

Rysunek — na str. 22





PRZEGLAD URZADZEN

DO MODELI

ELEKTRYCZNYCH («. ..)

Jedna 2 czotowych firm produkujacych elektroniczne urzadzenia do mo-

deli z napedem elektrycznym jest firma TEKIN z USA. Jej poczatki siegaja

1974 roku. Od tego czasu oferuje artykuty i urzadzenia modelarskle ze

szczegolnym uwzglednieniem modeli samochodbw z napedem elektry-

cznym. Do projeklowania wykorzystuje wspomaganie komputerowe CAD
i CAM, symulacje i proby oraz testy, takze podczas zawodbw. w ktorych

wystepuja i zwyciezaja zawodnicy sponsorowani przez te firme (np. rekord

w klasie Oval - 136,8 km/h). Daje to mozllwosc tworzenia produktu, kto-

rego wtasciwosci spelniaja oczeklwanla uzytkownikow, a ciagta kontrola

ich parametrow eliminuje wady zarowno uzytkowe, jak i techniczne. Pro-

dukcja firmy TEKIN obejmuje m.in. regulatory, tadowarki do akumulato-

row. silniki elektryczne. odbiorniki radiowe AM i FM, akcesoria. Ponizej

przedstawiamy modele niektdrych wyrobbw tej firmy, w celu przyblizenia

ich wtasciwosci.

REGULATORY
TSC410K

®Jest to nowoczesny re-

gulator, w ktorym wy-

korzystano technike

mikroprocesorowa. Nie

posiada zadnych me-

chanlcznych elemen-

t6w regulacyjnych. Za

pomoca klawialury

mozna precyzyjnie za-

programowac parame-

try pracy regutatora.

Raz zaprogramowane

nie zmieniaja sie pod-

czas jazdy. Superdo-

kladne jest ustawlenie

pradu od 1A do 255A,

w dwdch kontrolowa-

nych ..nastawach": np. 60A przez pier-

wsza minute, a potem 70A przez reszte

wyscigu. Mikroprocesorowa kontrola

impulsowego zasllania tilnika daje naj-

bardziej optymalne warunki i wydluza

czai pracy napedu. Regulator i odbiornik

T5C410K DIWAL

0 mWHS*®

moina wylaczyc z nadajnika bez potrze-

by brania modelu do reki. Dioda swieca-

ca i slyszalne dzwieki potwierdzaja po-

prawnosc ustawlenia, a ..muzyczka" in-

lormuje 0 wlaczeniu i gotowoscl do pra-

cy.

TSC 411G/TSC 41 1P

— lo regulatory, ktorych konttrukcja

oparta jest na eyfrowym ukladzie scalo-

nym I tranzystorach GOLDFET. Posiada-

ia duza sprawnosc oraz mala opornosc

wewnetrzna. Maja lunkcje SEC, a takze

TSC 408S
— Regulator ten ma
charakter urzadzenia

popularnego. Przy naj-

niiszej cenie wsrod

lego typu urzadzen

posiada Ich najwa-

iniejsze cechy: cyfro-

wy uklad scalony,

Iranzystory MOSFET
BEC, lunkcje hamo-
wania oraz stosunko-

wo mala opornosc

wewnetrzna; zakres

pradu sterowanego do

250A (600Amax.). Ma-

ry I lekki, iatwy w
monlazu i obsludze.

Ma tylko dwa pokrella regulacyjne

(przyspieszenie I neutrum). Doskonaty

dla tych. ktorzy chca zajmowac sie mo-

dotadowywanie akumulatordw podczas

hamowanla oraz lagodna. proporcjonal-

na rtgulecj? przyspieszenia i hamowa-
nia, stabilna prace z maty mi znieksztatce-

niaml zasilania. ktore jak w wiekszosci

regulatorbw ma charakter Impulsowy

(2,7 kHz - jazda do przodu I 5,4 kHz -
hamowanie).

THROTTLE T5C 408
IKIO
CONTROL

»m '1 »rt

®
NEUTRAL

o

delarstwem samochodowym, ale dyspo-

nuja. ograniczonym budzetem.

TSC 432M
— jest wysokiej klasy regulatorem prze-

znaczonym do modeli ptywajacych. Ma
wiele cech nowoczesnych urzadzen tego

typu, jak np. zasilanie impulsowe silnlka

pradem 0 wysokiej czestotliwosci. Moze
wspolpracowac ze zrodtem pradu zlozo-

nym z akumulatordw w llczbie od 4 do 32

sztuk (!) i zasilac silnik 0 wielkoici do
.0,25" tub dwa ,.0,05-0,075". Posiada

lunkcje BEC i bezplecznik chroniacy

przed ..spieclami". Jako urzdzenie prze-

znaczone do modeli ptywajacych ma
zwarta i lekka. wodoodporna konstrukqe

z zabudowanym powietrznym lub wod-

nym radlatorem. W przypadku chlodze-

nia wodnego mozemy zapewnic opty-

malna temperature pracy. Zawiera wo-

doodporny wlaczmk oraz mozliwosc lat-

wego uizczelnitnla za pomoca slliko-

nu.

TSC610-R
— jest jednym z naj-

bardziej nowoczesnych

regulatordw. Ma wszy-

stkle cechy tych urza-

dzen oraz dodatkowo

lunkcje hamowania. W >

petni proporcjonalne

przyspieszenie do przo-

du jest uzupatnione

przez silne i propor-

cjonalne hamowanie

oraz bieg wsteczny z

uslawionym czasem

zwfoki zadziatania. Mi-

mo spemianla wielu

lunkcji jest Iatwy w
monlazu i obsludze.

TSC 420F
- wspotpracuje at z 20 akumulatoraml.

Przeznaczony jest do modeli 0 duzym
zapotrzebowaniu mocy do sterowania.

Posiada lunkcje BEC 0 pradzie 2A. Na-

daje sie szczegolnie do modeli imiglow-

cow. gdzie moze zasilac do 6 serwome-

chanizmdw.

TSC410S
— posiada wszystkie wtasciwosci reguta-

tora TSC 411 P. lecz charakteryzuje sie

„powolnlejszym" przyspieszeniem, dzie-

ki temu jest bardzo dobry do treningow

czy do napedu modeli w klasie 2WD (oll-

road tub on-road). Jest to najtariszy re-

gulator sposrod urzadzen. ktore maja

ogranicznik pradu.

ZESTAWIENIE WLASCIWOSCI
REGULATOR6W

TSC 410K 420F 411G 411P 410S 610-R 432M 408$

Liczba akumulatordw 4-10 4-20 4-11 4-11 4-10 6-10 4-32 4-8

Wymiary'

(mm)

36x43

x15

51x38

x15

41x38

x15

41x38

x15

41x38

x15

48x43

x18

84x30

x19

41x38

x15

Masa (g) 56,7 60,0 48,2 48,2 53,9 70,9 70,9 53,9

Opornosc wewn. (0) 0,0015 0,0018 0,0015 0,0025 0,0035 0,004x2 0,003 0,004

Prad min.

(A)

300

1 200mi
400

1920mai

300

1200mu

300

1200mu
250

1200 mil

300

640 max
300

1200rui

250

500 ma)

B.E.C. (V) 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,0 5,0 5,0

Hamow. min. (A) 120 60 60 50 50 50 BRAK 50

Ogranicz. pradu TAK TAK TAK TAK TAK BRAK BRAK BRAK

Typowym przewod.

(OA)
.,13" .13" .13" .13" .15" .15" „15" .15"

Zlacza:

AKUM./SILNIK

BRAK DEANS/
BRAK

DEANS/
BRAK

DEANS/
BRAK

JST/

AMP
JST/

AMP
JST/

AMP
JST/

AMP

Cena (S) 225 200 190 130 120 165 160 102

' — wymiary standardowego pudttka zapatek: 37 mm x S3 mm x 16 mm.

LADOWARKI
Wszystkie tadowarki firmy TEKIN

maja. nastepujace wtasciwosci:

Mate wymlary (100 mm x 100mm x
SO mm). 0 Nastawny prad— moi-
liwosc pracy ze wazyslktml rodza-
jaml akumulatordw 0 Moga tado-
wac 4 do 7 akumulatordw (lub 8
przy odpowiednlm zasllanlu tado-
warki) 0 Mozllwoid podtaczenla
miernlka do sprawdzania naplfda I

natftenta 0 9 lub 10A pradu wy)-
sciowego — do azybklego I illnego
tadowanla, zwtaazcza akumulato-
rdw SCR 0 Moga bye ladowane
akumulatory SCR, SCE, SC, P 170,

P 130 lub Innego typu o pojemnoi-
cl 50—4000 mAh 0 Maja zabezple-
czenla przed przeclaienlaml I tplf-
ciaml 0 Latwo nastawlalny prad
tadowanla spec/alnym pokrettem 0
Moga bye zaallane z akumulatora

Dokohczenie na str. 26
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MISTRZOSTWA POLSKI

MODELE PLYWAJACE KLAS F1 • F3

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Modeli Ptywajacych klas

F1 - F3 rozegrano 28-29 sierpnia w Wawrowie k/Gorzo-

wa Wlkp. Bezposrednimi organizatorami mistrzostw byli:

Zarzad Okregowy LOK w Gorzowie Wlkp. i Gminny Osro-

dek Kultury w Sanloku.

Akwen doskonale dobrano do

rodzaju zawodbw. Niewielki

slaw znajdujacy sie w centrum

miejscowosci jest w naturalny

sposob ostoniety i nawet pod-

czas porywistego wialru ma
gtadka powierzchnie wody. 0
doskonatosci warunkow swiad-

«a czlery nowe rekordy Polski.

Dodatkowym walorem jest to. ze

widzowie i kibice rozlokowani

amfiteatralnie wokot stawu mo-
ga swobodnie ogiadac zmaga-

nia modelarzy. Polozenie akwe-

nu. jak i samej miejscowosci

Wawrbw predestynuje je do

rozgrywania imprez o randze

miedzynarodowej.

Do mistrzostw Polski po eli-

minacjach strefowych zakwali-

likowato sie 36 zawodnikow.

Niestety. nie wszyscy przybyli

do Wawrowa. Ostatecznie, wraz

z zawodnikami klas F1-V6.5 i

F1-V15. w mistrzostwach

uczestniczylo 30 osob, repre-

zentujacych 10 zarzadow okre-

gowych LOK i 13 klubow mode-

larskich.

Mistrz i rekordzista Polski

juniorow w klasie FIE —
Mariusz Gnietko z GOK w
Santoku

Nowosci na mistrzo-

stwach byto niewiele.

W klasach F3, zarowno elektry-

cznych, jak i spalinowych do-

mmowaty konstrukcje znane od
lat, z ..mabuchami" w rdznych

wersjach, jako jednostkami na-

pedowymi, wiec wyniki naiezy

przypisac dobremu przygoto-

waniu i wytrenowaniu zawodni-

kow Wyjatkiem byty modele w
klasie F3V — Jana Kusza i Mar-

ka Wackowskiego z Kedzierzy-

na-Kozla. L6dki wzorowane na

konslrukcjach chihskich, nape-

dzane silnikami OPS 3,5 cm
,

sprawowaty sie znakomicie.

Modelarze z Klubu Modelar-

skiego GOK Santok, startujacy

glowme w klasach F1E, zapre-

zentowali kilka nowosci.

W klasie F1E1 - mistrz Polski

Jacek Dzwonkowski slartowat

nowym. catobalsowym mode-

lem: konstrukcja dna z ukladem

hydrofili wzorowanym na mo-

delach chihskich. Wat nape-

dowy gietki, stal strunowa o

srednicy 1 mm; naped stanowil

silnik ULTRA-800 firmy GRAUP-
NER, z chlodzonymi woda
szczotkotrzymaczami, zasilany

12 ogniwami 1000 mAh: waga
modelu gotowego do startu

960 g — pozwolilo to osiqgnac

czas 19,0 s. Jest to wynik tylko

o 0,5 s gorszy od dotychczaso-

wego rekordu Polski — przy

lepszej jezdzie mozliwe jest jego

poprawienie.

W klasie F1E junior — zapre-

zentowano dwa modele lamina-

towe. wzorowane na konslruk-

cjach chihskich, z gietkim wa-

lem ze stali strunowej o srednicy

2 mm. Jeden model — mistrza i

Aleksander Rawski z War-
szawy, wielokrotny mistrz i

rekordzista kraju w klasie

F1E i F1E1

rekordzisly Polski Mariusza

Gnietko — napedzany byl silni-

kiem ULTRA-2000. natomiast

drugi ULTRA-1800 NEODYM.
Obie jednoslki napedowe zasi-

lane byty 30 ogniwami o poje-

mnosci 1000 mAh. Rekordowy
wynik 20,9 nie jest jeszcze kre-

sem mozliwosci lego modelu i

zawodnika.

Absolutna nowoscia by-
ta klasa FSR E7— wys-

cig zespotowy slizgow

z

napfdem elektrycznym
o ograniczonym zasi-

laniu do 7 ogniw kad-
mowo-niklowych.

Klase te po raz pierwszy roz-

grywano w ramach mistrzostw

Polski. Zawodnicy eksperymen-

towali glowme z doborem na-

pedu i zasilah, poswiecajac

mniej uwagi samym todkom.

Bezsprzecznie najlepsza okaza-

la sie konstrukcja Mariusza

Gnietko z GOK Santok, ktory

zdobyl tytul Mistrza Polski dy-

stansujac swych przeciwnikbw

az o 4 okrazenia. Jego model

swiadczy, ze mistrzostwa byty

bardzo udane. Organizatorbw

wspieralo liczne grono osob

zyczliwych. miedzy innymi:

wbjt gminy Santok - Tadeusz

Horbacz. dyrektor Wydziatu

Kultury, Sportu i Turystyki UW
w Gorzowie Wlkp. — Janusz

Dreczka, dyrektor Gminnego
Osrodka Kultury w Santoku —
Ewa Herman oraz sponsorzy,

ktorzy ufundowali piekne pu-

LECH
MAZURCZAK

chary i nagrody rzeczowe:

Przedsiebiorstwo Handlowo-

Uslugowe AGROBUD w Jan-

czewie. Hurtownia ON RO-

PEX w Santoku, Bank Spol-

dzielczy w Santoku. RALEX

Tartak w Santoku, Hurtownia

Napojbw ..MAJA" w Gralewie,

sklep GIZELA - Matogorzaty

i Ryszarda Broniszbw w Go-

rzowie Wlkp.

Po torze regatowym model prowadzi mistrz Polski w klasie

F1E1 Jacek Dzwonkowski z GOK w Santoku

Ztoty medal i gratulacje

odbiera rekordzista Polski

w klasie F3V Jan Kusz z

klubu MOK ..Chemik" w
Kedzierzynie-Kozlu

byt identyczny z modelami sto-

sowanymi w klasie F1E1, z tym

ze zastosowano tu inny silnik -
SPEED 500 BB firmy GRAUP-
NER. Wraz ze sruba metalowa

tej firmy i zasilaniem 7 ogniwa-

mi o pojemnoici 1700 mAh jest

on idea!na|ednoslka napedowa

dla tej klasy.

Od pewnego czasu mbwito

sie o zmierzchu klas F1 i F3 jako

nierozwojowych, w roku bieza-

cym zaznaczyl sie jednak pe-

wien postep. Nie mozna lego

zmarnowac, lecz odpowiednio

prace te naiezy kontynuowac.

Wiele dobrych wynikbw

Wyniki:

1. Mariusz Gnietko — GOK Santok —
20.9 s. RP: 2. Pawel Datkiewicz — KM LOK Bilgoraj —
23.3: 3. Krzysztot Swialkiewicz — GOK Santok — 28.5.

1. Aleksander Rawski — SM ..Gor-

czewska" Warszawa — 19.8 s: 2. Jacek Dzwonkowski
- GOK Santok - 19,6.

1. Jacek Dzwonkowski — GOK — Santok —
19.0 s: 2. Aleksander Rawski — SM ..Gorczewska"
Warszawa 20 9

1. Piotr Stachurski — KM LOK Ostro-
Ifka — 20.9 s.

1. Jan Jezierski - KM LOK Ostroleka - 15.9 s.;

2. Maciej Mazurczak — GOK Santok — 16.2: 3. Woj-
ciech Linkiewicz — ..FENIX" WDK Gorzdw Wlkp -
17,2.

1. Jan Jezierski — KM LOK Ostrotfka — 13.2 s,

2. Wojciech Linkiewicz — ..FENIX" WDK Gorzow
Wlkp. — 16.1: 3. Antoni Trzcihski — GOK Santok —
17.2.

1. Lukasz Kachnowicz — MOK Ke-
dzierzyn-Kozle — 137.20 pkt: 2. Pawel Datkiewicz —
KM LOK Bilgoraj — 134.96: 3. Grzegorz Porucznik —
GOK Santok — 134,60.

1. Grzegorz Florek — MOK Kedzierzyn-
-Kozle — 143. 10 pkt, RP: 2. Artur Barankiewicz — KM
LOK Opoczno — 139.90: 3. Ratal Kszczot — KM LOK
Opoczno — 137.74.

1. Stanislaw Radwan — SM ..SILESIA
"

Katowice — 141.63 pkt: 2. Feliks Marcinkowski —
..LOTNIA " Gdyhska SM - 140,26: 3. Leszek Koszela -
SP nr 4 Koszalin — 139.38: poza konk. Jan Kusz —
MOK Kedzierzyn-Kozle — 143.96, RP.

1. Jan Kusz — MOK Kedzierzyn-Kozle — 144.82
pkt. RP: 2. Marek Wackowskl - MOK Kedzierzyn-Koz-
le — 142,86: 3. Grzegorz Florek — MOK Kedzierzyn-
-Kozle — 142,84.

1 Mariusz Gnietko — GOK Santok — 20 okr.

7 s; 2. Kazimierz Siebielski — KSM ..Przylesie" Ko-
szalin — 16 okr. 5 s: 3. Stefan Bihun — KSM ..Przy-

lesie" Koszalin — 16 okr. 6 s.

Ponadto przyznano nagrode najmtodszemu zawodni-
kowi Dawidowi Kuszowi z MOK Kedzierzyn-Kozle oraz

najlepszemu zawodnikowi mistrzostw — Mariuszowi Gnie-

tko z GOK Santok.
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I— MISTRZOSTWA POLSKI

Modele samochodow RC
ROMAN

MOTAWA
For.

Lech Peplinski

W pierwszej dekadzie wrzes-

ma rozegrano w Szczecinie mi-

strzoslwa Polski modeli samo-

chodow RC.

Pierwszy dzieh zawodow

(4.09.) rozpoczal sie od wyscigu

modeli lerenowych z napedem

eleklrycznym klas ET10-2wd i

ET10-4wd. Zawodnicy ze

Szczecina. Z. Mahkus i M. Sir-

bach, przygolowali tor dla mo-

deli lerenowych uwzgledniajac

uwagi sa.dziow i zawodnikbw -
wydluzyli go i poprawili Stan

techniczny. Szkoda tylko. ze

trawa nie zostala bardziej przy-

cieta. Ten mankament dal sie

odczuc w pierwszym biegu

eliminacyjnym juniorbw. gdzie

wielu zawodnikbw nie dojecha-

to do mety z powodu braku

pradu w akumulatorach. W na-

slepnych biegach zawodnicy

nie mieli juz klopotow, prawie

wszyscy zmieniali przetozenia

na silnikach. Wynika z tego. ze

tory do takich wyscigow musza

bye wykonane z ubitej ziemi.

Mysle. ze od przyszlego sezonu

nikt nie bedzie chcial jezdzic po

trawie i piasku. Te podtoza sa.

dla modeli bardzo prqdozercze.

Nalezy brae pod uwage rbwniez

fakt. ze wielu zawodnikbw dy-

sponuje jednym kompletem

akumulatorbw do modelu i to,

ze sa one trudno dostepne na

naszym rynku. a jednoczesnie

bardzo drogie.

Wszyscy uczestnicy mi-

strzostw Polski jezdza na mode-

lach labrycznych — gtbwnie

KYOSHO, ASSO i LOSSI, na-

pedzanych przewaznie silnika-

WYNIKI
Klasa E-10 mlodzi-
cy, juniorzy

1. Pawet Klos TA 17
okr. 5:03.04: 300 pkt.:

MP
2. Marek Borowski TA
16 okr. 5:04.78. 230
pkt.: II v-ce MP
3. Wojciech Czemplik
WA 16 okr. 5:10.44

I v-ce mistrz Polski:

Maciej Lipiec NS 245
pkt.

Klasa E-10seniorzv
1. Marek Zielihski SZ
15 okr. 5:11.16: 285
pkt: MP
2. Wojciech Bukryj OP
15 okr. 5:13.36; 260
pkt.: I v-ce MP
3. Jacek Lipiec WA 14

okr. 5:03.79
II v-ce mistrz Polski:

Michal Greszczyhski
GD 225 pkt.

W klasie E-10 rozegrano

dodatkowy wyscig o puchary dla

najlepszego seniora i juniora.

ulundowane przez niemieckie-

go zawodnika Franka Schmidta

z Poczdamu. Do wyscigu tego

wystartowato 6 najlepszych po

eliminacjach seniorbw, 3 naj-

Dokohczenie na sir. 28

mi REEDY i zasilanych akumu-

latorami 1700 mAh Panasonic

Red Amp tub Sanyo (czarne).

Gdybym miat ocenic przy-

datnosc modeli do naszych

warunkbw, to na pierwszym

miejscu ustawilbym w klasie

2wd modele ASSO, nastepnie

KYOSHO i LOSSI. Mysle, ze tak

samo oceniaja to zawodnicy. W
klasie 4wd startuja. tylko modele

firmy KYOSHO-Lazery i Op-

timy.

WYNIKI
Klasa ET- 10 2wd mlodzicy. iuniorzy
1. Ratal Sypowicz WA 13 okr. 5:28.08 240 pkt.: I v-ce
MP

2. Marcin Mazurek WA 1 1 okr. 5:03. 76:

3. Pawet Klos TA 11 okr. 5:42.59: 245 pkt. MP
II v-ce mistrz Polski: Dariusz Roszkowicz NS: 240 pkt.

Klasa ET-10 2wd seniorzy

1. Grzegorz Rojna NS 12 okr. 5:19.35: 300 pkt: MP
2 Zbigniew Mahkus SZ 1 1 okr. 5:13.90: 275 pkt: I v-ce
MP

3. Bogdan Alberski TA 1 1 okr. 5: 16.15:215 pkt: II v-ce
MP

Klasa ET-10 4wd seniorzy
1. Wojciech Bukryj OP 13 okr. 5:13.26: 300 pkt.; MP
2. Zbigniew Mahkus SZ 13 okr. 5:19.41; 270 pkt.; I v-ce
MP

3. Pawet Gorka NS 12 okr. 5:06.04
II v-ce Mistrz Polski: Michal Greszczyhski GD 245 pkt.

Wojciech Bukryj — I wicemistrz Polski przed wyscigiem li-

nalowym

Ze wzgledu na mehczna. re-

prezentacje juniorbw (trzech) nie

przyznano tytutbw mistrzow-

skich. Najlepszy byt Marcin Bet-

towski z Krakowa (jezeli w
przysztym sezonie nie przybe-

dzie juniorbw w klasie 4wd. to

beda. startowali oni w grupie

seniorbw).

W pierwszym dniu zawodow
przeprowadzono tez eliminacje

w klasie modeli spalinowych.

Final odbyl sie w niedziele

(5.09.). Wygral go Wojciech

Bukryj po zacietej walce z lawo-

rytem mistrzostw Ryszardem

Kozakiewiczem. Dwbjce tej

mogl pomieszac szyki Mariusz

Swierczek. Niestety, w jednej z

kolizji z modelem W. Bukryja

zgubil na 1 —2 okrqzen nadajnik

je zliczajacy.

WYNIKI
Klasa sport
1. Wojciech Bukryj OP
96 okr. 30:11.47; 275
pkt., I v-ce MP.

2. Ryszard Kozakiewicz
SZ96okr. 30:17.14:300
pkt., MP
3. Mariusz Swierczek
TA 94 okr. 30:02.10:

230 pkt., II v-ce MP

W niedziele odbyty sie takze

eliminacje w klasie E-10. Nie-

stety. deszcz utrudnil w zna-

cznym stopniu poczajek wysci-

gow. W pierwszej i drugiej ko-

lejce ellminacji wystartowato

niewielu zawodnikbw, wiek-

szosc z nich pozalewata od-

biorniki i regulatory. Nawet

trzeciej eliminccji, rozgrywanej

juz po deszczu, nie ukohczyli

wszyscy zawodnicy ze wzgledu

na nie dzialajqca. elektronike.

Dopiero wyscigi linatowe odby-

ty sie na suchym torze.

Ryszard Kozakiewicz — mistrz Polski ze swoim modelem

Ostatnia wymiana opon przed wyicigiem tinalowym w
modelu Wojciecha Bukryja

MODELARZ 25



Cigg dalszy ze sir. 23

Przeglgd urzgdzeri

do modeli elektrycznych
samochodowego. proslowwka do
lych akumulatorow lub Innych zasl-

laczy pradu stalego IS V 0 Ealely-
czna I wytrzymata obudowe.

W olercie handlowej znajduja

»ie dwa typy r6*niacych si? inly-

dzy soba tadowarek: BC 210 i

BCM 100 L

BC210
— Ladowarka la posiada lunkcje

PRO—FLEX, tj. ladowania impulsowego

I dodalkowym krdtkim impulsem o

przeciwnej polaryzacji oraz mierzonym

wzrostem oddawanego napiecia podczas

ladowania. Ozieki tefflu mozna „mocniej"

natadowac akumulatory typu SCRC, co

jest bardzo pozadane w przypadku si In i

-

kow czesciowo juz zuzytych. Takze w

wypadku akumulalordw niklowo-kad-

mowych daje ich nizsza opornosc wew-

netrznq. Ladowarka la. mozna ladowac le

same akumulatory caty dzieri bez grozby

ich uszkodzenia. Ponadlo posiada lunk-

cje Time Charge Mode, Mora pozwala

„rozgrzac" akumulatory przed wysci-

giem. Cena 18S S.

( won RATI
M, LIMCAA OUTPUT

y

BC 100L

— Jest to tzw. tado-

warka liniowa, bez

lunkcji PRO—FLEX o

nastepujacych wlas-

ciwosciach:

• Do 5A pradu stalego

tub 10A pradu impul-

sowego o bardzo wy-

sokiej czestotliwosci

• 0.5A pra,du przy la-

dowaniu akumulalo-

rdw o pojemnoici 50

mAh (do obiornikbw)

• Wlacznik powolnego

ladowania • Powolne

tadowanie pradem sta-

lym lub impulsowym,

wybierane przetaczni-

kiem • Sygnalizacja

natadowania akumula-

torow. Cena 110$.

ODBIORNIKI RADIOWE
Firma TEKIN oferuje takze odbiomiki

radlowe, zaprojektowane specjalnie do

modeli z silnikami elektrycznymi, odpor-

ne na zaklocenia pochodzace od tych

silmkow. Posiadaja, one nowy, cerami-

czny flltr krystaliczny, dzleki czemu sa

odporne takze na zaklocenia pochodza-

ce od nadajnikow pracujacych na 14-

siednich kanatach (spacje — 40 kHz AM;
- 20 kHz FM). Wymiary - 30 mm x 30

mm x 11 mm. Waga — 12,8 g. Dostepny

w zakresach 27-29-40-72-75 MHz.

Ztaaa: Futaba J I Alrtronics lub KQ przy

uzyclu adaptora. Cena 74 $ - AM;

WS-FM.

DYN 900
— jest to urzadzeme sluza.ce do

testowania wtasciwosci silnlkow elektry-

cznych. Pozwala sprawdzic faktyczna

moc sllnlka, obroty, pobor pradu, a takze

inne charakterystyczne parametry silni-

ka. Uzyskuje je sie latwo i sa, doktadne.

DYN 900 ma zwarta. i poreczna, budowe.

Ma zabudowany cytrowy wskaznlk, na

ktorym mozna odczytac napiecie, nate-

zenie, obr/min. I moc. Posiada takze

wbudowany regulowany zasilacz. Pracu-

je ze zrodtem pradu 12 V, 25 A. Cena

350$.

Ponadto lirma TEKIN oferuje dodatkowe

akcesoria potrzebne w modelarstwie, ta-

kie jak: czesci zamienne, bezpieczniki,

detale utatwlajqce montaz regulatordw

czy odbiornikdw oraz czesci uzupetnia-

ja.ce wyposazenie modelu. Mozna takze

nabyc czapkl i koszulki oraz nalepkl fir-

mowe.

Na podstawie materialow rekla-

mowyeh firmy TEKIN USA

Tekst I rysunkl:

Wlodzlmlerz Sawicki

GIELDA MODELARSKA

Modelarnia Lotnlcza „Anatol"
Warszawa ul. Meander 23
tel. 40-66-09

slyczeri '94

luty '94

marzec '94

kwiecie '94

— przedostatnia sobota
— przedostatnia sobota
— przedostatnia sobota
— przedostatnia sobota

godz. 10.00—15.00

Z przyjemnoiciq Inlor-

mujemy, ze w dobie lik-

wldacjl sklepow mode-
larskich, szczegolnie

CSH. powstaje jednak i

nowe, dobrze zaopa-

trzone w sprzet I materia-

ly krajowe oraz zagrani-

czne. Ostatnlo otworzo-

no aklep ..MODELARZ"
Leszka Swornowikiego
we Wroclawlu przy ul.

tw. Macle|a 11 (tel.

22-30-51, lax 071/21-

28-41). Nowej placOwce
zyczymy pawodzenia, a

modelarzom z obszaru
poludniowej Polski uda-

nych zakupow.

Rowniez dla wykonaw-
cow latawcOw wydawa-
ne sa specjalne czaso-

pisma. Oto przyklady —
w jezyku niemiecklm:

..Drachen Magazln —
Die Zeltschrilt zum Ab-

heben". Format A4, stron

32. Cena 7 DM/egz; „Ki-

ler s Magazln — Die FUh-
rende Zeltschrilt (Or

den Fesseldrachensport"
format A4, stron 40. Ce-

na 6,50 DM/egz.

Ciekawe rozwlazanie na
wystawle-konkursie re-

dukcyjnych modeli stat-

kow I okrelow grupy C
zastosowali organizatorzy

tegorocznych mlstrzo-

stw*wialaNAVIGA'93w
Jabloncu w Czechach.
Przy kazdym modelu

ustawiono pojemnik i kar-

teczkami do wypelnienia

uwagami przez zwiedza-

jacych i prosba o odpo-
wledZ, ktOry model naj-

bardzlej im sie podoba i

dlaczego. Chodzito o wy-

lypowanie najlepszego
— najladniejszego mode-
lu zdaniem publicznoici

(Model Miss Publi-

cznoici). Pomyst poleca-

my organizatorom na-

szych wystaw modeli re-

dukcyjnych, kartono-

wych I plastykowych.

Wielkie zaslugi w popu-
laryzacji modelarstwa

samochodowego ma bez-

sprzecznie niemiecki mie-

slecznik ..Auto Model
Technik". We wrzesniu

1993 redakcja obchodzi-

la jubileusz 15-lecla uka-

zywania sie tytutu, kto-

rego wydawca. jest Ver-

lag tilr Technik und
Handwerk GmbH w Ba-

den-Baden. Jest to jedno

z niellcznych czasopism

na iwiecle przeznaczone

wytacznie dla modelarzy

samochodowych. Wy-

pada wl(C zyczyc dal-

szych jubileuszy dla do-

bra I popularyzacji tej

dziedziny modelarstawa.

Wydawany nadal w
Moskwie, tym razem

przez Wydawnictwo Mlo-

da Gwardia miesiecznik

..Modelist - Konstruktor"

zamieecll w nr. 4/1993

szczegolowo opracowa-

ny plan modelu samolo-

tu PZL-37 LOS w wersji

A I B. Autorem lekstu

opisowego I rysunkOw
jest S. Czwietkow. Do-

datkowa atrakcja dla

chcacych budowac ten

model jest kolorowy rysu-

nek Losia na ostatniej

stronie okladki, ze zna-

kami polskimi i rumun-

skimi.

W rozegranych w tego-

rocznym sezonie ml-

strzostwach Europy mo-
deli samochodOw 1:8 w
Ettlingen — Nlemcy
triumfowli gtOwnie Wlosi

i Niamey. W pierwszej

dziesiatce znalazto sie 5

WlochOw i 5 Nlemcbw (1.

A. Aspressi, 2. Alberto

Plcco - obaj z Wloch, 3.

Claus Engel — Niemcy).
Starlowalo 123 zawodni-

kOw z 16 partstw. Niesle-

ty, bez naszego udziatu.

Ciekawie przedstawlta

sie statystyka dotyczaca

silnikOw i aparatur RC,
ktorymi poslugiwano sie

na ww. mistrzostwach

Europy. Najczeiciej ko-

rzystano z silnikOw Nova
Rossi — 71, Mega — 18

1

Picco — 15. Nallicznlej

reprezentowany model
karoserli to Serpent —
58, BMT - 42 I Picco -
13. Natomlast wsrOd
aparatur RC najwiecej,

bo 41, posrugiwato sie

Futaba., na dalszych

miejscach znalazry sie

Multiplex I Ko Propo —
it) if.

KARTONOWE (skala 1:45)

MODELE KOLEJOWE
• Lokomotywa manewrowa SM03

Sprzedaz wysytkowa (za pobraniem)
— 30.000 zl + koszt wysytki
Przy zambwieniach od 10 egz. — 20.000 zl

+ koszt wysytki
Przy zambwieniach od 15 egz. koszty
wysytki ponosi wydawca.

t Wkrdtce model elektrowozu serii EL 100

Firma Wydawnlcza ANZYL
Aleja Standw Zjednoczonych 20/29
03-964 Warszawa

ZMIANY W REGULAMINIE FAI

Dokoriczenla ze sir. S

zottat zastapiony ..opadaniem po kregu

360 (6.3.6.4.) — ryiunek. Jest to zupet-

nie nowy element, przyznac Irztbi, ze

bardzo wldowiskowy. W Pol see pierwszy

raz wykonano go na MP. Tak wltc z wy-

jatkiiem naszych brfzowych medalistow

w ME w Finlandll (W. Stelarttkl, S. Gau-
dyrtski, M. D^browski), wtzytcy wyko-

nywall ten manewr po raz pierwszy.

ainowany zostat bardzo szybko I

sclwie.

Ostatnla. zmiana. w karcie ocen lotu

jest realizm lotu (6.3.6.10.). Wtpotczyn-

nik „K" wynoszacy 9 zostat podzielony

na podpunkty: praca silnika/sllnikow

(2), predkosc maklety (3), stabilnotc

(2), wielkoSC ligur I tlegancja (2). Ta

wlasnie czflto dyskusyjna podczas

oceny pozyeja zoslala urealniona. Na

•prawe wielkosci figur i elegancje cze-

tto zwracatem uwage w ..Sztuce pllota-

zu" („Modelarz"nr4. 5 i 8, 9).

PAWEL. WOZNIAK
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PILKI WLOSOWE
• do metali — cena det. 4500 zt/10 szt.

• do metali z bocznymi nacieciami — cena del 5250 zt/10 szt.

• do drewna — cena del 4500 zt/10 szt.

• do drewna z bocznymi nacieciami — cena del 5250 zt/10 szt.

• do sklejki i tworzyw sztucznych — cena del 4500 zt/10 szt.

• do sklejki I tworzyw sztucznych z bocznymi nacieciami — cena det. 5250 zt/10 szt.

• brzeszczoty do drewna (szerokosc 2,7 mm) — cena det. 5250 zt/10 szt.

• okragte (do ciecia we wszystkich kierunkach) — cena det. 6750 zt/10 szt.

OPRAWKI DO PltEK WtOSOWYCH - cena det. 39 000 zt/szt.

WYSYtA ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM PRODUCENT

PRZEDSI^BIORSTWO PRYWATNE ZOMET
PIOTR MICHALSKI
30-418 KRAKOW, UL. ZAKOPIANSKA 129 TEL/FAX 66-33-56
DLA SKLEP6W I PRZEDSIEBIORSTW UPUST 30% (CENY ZAWIERAJA
PODATEK VAT)

MODELARZ" W PRENUMERACIE
Proponujemy Patistwu tartq i wygodna form?

regularnego otrzymywania Modelarza" i ..Malego

Modelafza" — jest nig. prenumerata z wysytka

pocztowg pod wskazany adres

Zambwienia na prenumerate .Modelarza" i ..Ma-

lego Modelarza" mozna sktadac i oplacac osobis-

cie u Wydawcy (u! Chocimska 14.. pokoj 103.

Warszawa) lub przekazem pocztowym:

Zarzad Gt6wny Ligl Obrony Kraju, PBK IX

Oddziat Warszawa, numer konta 370031 -3290-

132 podajgc na odwrocie odcmka przekazu dla

posiadacza rachunku eel wplaly

Pornewaz przekaz z zambwiong prenumerata.

dociera do nas po ok. 4 tygodmach prosimy o do-

konywanie wplat z takim wlasme wyprzedzemem

Prosimy rbwmez o zaznaczeme. od ktorego nu-

meru mamy rozpoczgc wysylame (w mnym przy-

padku rozpoczniemy wysylke od pierwszego nu-

meru. ktory ukaze sie po olrzymaniu wptaty)

Przyimujemy takze zamowiema na prenumerate

zagramczna (wysytang zwyktg pocztg). Mora jest

dwukrotnie drozsza od kra)owe|.

W prenumeracie koszt jednego egzemplarza

..Modelarza" (wraz z przetytka) wynosi

10 000 zt; „Matego Modelarza" - 12 000 zt.

Przy wiekszych zamdwieniach stosujemy boni-

fikate!

Istmeje rowmez mozliwosc" (wazne dla sklepow

modelarskich) zamawiania kazdej ilosci pojedyn-

czych numerow lych czasopism do dnia 25 kaz-

dego miesigca.

Pokwitowanl* dla wptacajacego
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Dokonczenie ze str. 25

MODELE SAM0CH0D0W
lepszych juniorbw oraz funda-

tor puchardw. Wyscigi senio-

row wygral Michat Greszczyh-

ski z Gdaiiska, na drugim miejs-

cu uplasowal sie Pawet Klos z

Tarnowa (junior).

Pawel Klos okazal sie najlep-

szym zawodnikiem tegoro-

cznych mistrzostw Polski. Zdo-

byl ztote medale we wszystkich

klasach. w jakich slartowat. a

mianowicie: RC-EB, E- 12

ET-10 i E-10.

» Modele jezdzace w klasie

.'E-10 to przede wszystkim mo-
° dele Asso. Tylko dwa tub trzy

samochody sa wykonane przez

I modelarzy. Jednym jest model

Jana Matukina, bedacy orygi-

' nalna. wlasna konstrukcja, a

drugi Kajetana Motawy, oparty

na wtryskach Wactawa Krza-

nowskiego, bedacy krajowa

kopia modelu Asso — znacznie

lansza od oryginatu.

Wiekszosc modeli napedzana

jest silnikami REDDY o liczbie

zwoi od 10—13, nawijanych po-

dwojnym tub potrbjnym drutem.

Od potowy sezonu przesla-

dowat nas deszcz. Czesc elimi-

nacji do mistrzostw Polski kori-

czyla sie po jednym lub dwu wy-

scigach eliminacyjnych bez roz-

grywania wyscigow finalowych.

W czasie jazdy po mokrym
asfalcie lub podczas deszczu

okazywato sie, ze modele klasy

E-10 jest bardzo trudno zabez-

pieczyc przed zalaniem elek-

trgnlki. Wynika to czesciowo z

konttrukcji tego modelu, gdzie

za przednimi kolami z jednej

stron'y znajduje sie odbiornik, a

z drugiej regulator obrolow sil-

nika, a czesciowo z laktu, ze

jest to klasa rozgrywana dopie-

ro od tego roku, a wiec brak

zawodnikom doswiadczema.

Mozliwe. ze w przyszlym se-

zonie Podkomisja Sportowa

wprowadzi zapis o nierozgry-

wamu wyscigow klasy E-10

podczas deszczu, dopuszczajac

wyscigi tylko na torach su-

chych i wilgotnych. Taka decyz-

ja powinna zapasc na jesien-

nym posiedzeniu. Mysle, ze

zdecydowana wiekszosc za-

wodnikow jest za takim rozwia-

zaniem.

ROMAN MOTAWA

KOLOROWA
FANTAZJA
Informowalismy juz, ze

w Niemczech wydawa-

ne jest specjalne cza-

sopismo dla budowni-

czych latawcow pt.

DRACHEN MAGAZI-

NE, zawieraja.ce naj-

rozniejsze wzory i spo-

soby wykonywania la-

tawcow. Ten, w postaci

olbrzymiej, wielokolo-

rowej gwiazdy wyko-

nanyzostar przez Silvio

Uaccherozziego.

ABC MODELFARB 25-520 KIELCE 21 BOX 608

WYSYLKOWA SPRZEDAZ FARB MODELARSKICH

INFORMA TOR: KOPER^TA ZNACZEK

„ASTER"
WLASNEJ PRODUKCJI

Kartonowe modele samolotow, okre-

tow, zaglowcow, czotgow znajdziecie

w „MALYM MODELARZU"
• atrakcyjne modele
• najwyzszy poziom
• najnizsze ceny

Zadajcie „Matego Modelarza" we wszystkich kioskach
„Ruch". Archiwalne numery (1990, 91, 92 i 93 r.) sa do
nabycia w Zarzadzie Gtownym LOK (pokdj 110)
i portiernk-

Nasz adres: 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14, tel. 49-86-27.
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„M0DELARZA" 1993 roku

MODELARSTWO LOTNICZE

PLANY Nr Sir.

Uniwersalny model kartonowy
DELTA XYZ 1 11

Samolot mysliwski JAKOWLEW
I-30 1 12,13,14

Model klasy F1C - SP-2370 2 6.7

Samolot mysliwski NAKAJIMA
Ki-27 NATE 2 12,13.14

Samolot bombowy Martin-187

..BALTIMORE" 3 11.12,13

Radiomodel F3A Club ..TAR-

PAN" 3 14,15

Latawiec - MUCHOMOREK 3 26
De Havilland DH-88 Comet 4 3,12,13,

14

Model halowy mistrza swiata

EZB 4 4,5

Model szybowca klasy F-3 ..MI-

NI" SP-1631 ..TED" 5 10,11

De Havilland DH-89 Dragon Ra-

pide 5 12,13,14.

15

Samolot szkolno-treningowy

PZL M-26 JSKIERKA" 6 4,5,6.7,23

Ornitopter — model z rucho-

mymi skrzydtami 6 8,9

Model mistrza Polski juniorbw

1992 r. szybowiec kl. F1A
..FOREVER YOUNG" 6 14,15

Silnikowy model swobodnie la-

tajacy kl. F1C - WEGA XII 7 6

Samolot wielozadaniowy TOR-
NADO IDS 7 10,11,12,

13.14

Samolot wielozadaniowy PILA-

TUS PC-6 ..PORTER" 8 10.11.12

Szkolny model szybowca kl.

F1A 1/2 ..AS" 8 13,14

Model z silnikiem na CO
..MUSZKA" 9 6,7

Samolot mysliwski MiG-29
LETOV S-239 — makieta z silni-

kiem na CO
LUCMAX - model kl. F1A 1/2

Samolot mysliwski ..HARRIER"

Samolot turystyczno-rajdowy

RWD-5
Samolot sportowy ZLIN-42M
Samolot mysliwski SU-27

Samolot turystyczno-

-rajdowy RWD-5
Model latajacy kl. F1F
,.KJ. 111.MX"
Szybowiec do startu z reki dla

mlodzikbw ..Gwlazdeczka"

9 8.9,10.11

10 6,7

10 8,9

10 10,11.12.

13

11 3,6

11 10, 11, 12

12 8,9,10,11

12,13,15

12 6.20

12 14

12 15

DYDAKTYKA I METODYKA
Vademecum konstruktora —
o uktadach aerodynamicznych
praktycznie 1 3,9,10

Nowa aparatura RC — FC-15 1 23
Vademecum konstruktora —
uczymy sie pilotazu — DELTA
XYZ ' 2 3,10.11

Samolot mysliwsko-bombowy
Su-22M4 ..Fitter K" 2 28,29
Vademecum konstruktora —
o profilach lotniczych

i modelarskich 3 3.6,7,19

Male i atrakcyjne -- klasa F-3

..MINI" 3 5
Modele kartonowe samolotow 3 24.25

Dla najmlodszych — latawce 3 27
Makiety klasy F4C — sztuka pi-

lotazu 4 7
Makiety klasy F4C — sztuka pi-

lotazu 5 4.5

5 8,9

5 26.27

6 3,10,11

6 25
7 3,24,25-

8 3,22,23

8 5,23

9 3,14

9 28

10 3, 21, 28

11 5,7

11 13, 14, 15

12 4,5,26

1 4

1 5

1 26,27

2 2,23

Technika startu za pomoca liny

gumowej
Modele kartonowe samolotow

Vademecum konstruktora —
samoloty DH-88 ..Comet" i

DH-89 Dragon Rapide — Perspe

ktywy miniaturyzacji

Modele kartonowe samolotow
Silniki firmy COX w Warszawie
0 modelach kartonowych samo-
lotow raz jeszcze

Makiety klasy F4C — sztuka pi-

lotazu

Silniki firmy COX — osiagi. za-

stosowanie
Makiety klasy F4C — sztuka pi-

lotazu

Silniki firmy COX — podstawo-
wa eksploatacja

Makiety klasy F4C — sztuka pi-

lotazu

Profile o nieznanej charaktery-

styce

Zmiany w regulaminie

FAI - makiety kl. F4 B i C

SPRA WOZDANIA
1 INFORMA CJE
XXV Memorial kpt. pil. J. Rdzari-

skiego
Ogolnopolskie Zawody Matych

Form „OPEN '92"

Mistrzostwa Polski klas F3C i

F3E
IX Mistrzostwa Polski Lotni-

czych Modeli Redukcyjnych
Nowosci przemystu modelar-

skiego — niezniszczalne modele
Puchar Polski Matych Form
Zawody modeli latajacych '93 —
warunki uczestnictwa

Przed mistrzostwami Europy
modeli halowych
Mate samoloty — wystawa mo-
deli latajacych — Krakow
Mistrzostwa Polski modeli na
uwiezi

Dobrze spisali sie uczestnicy i

organizatorzy — M.P. juniorbw

w modelarstwie lotniczym i

kosmicznym
Final trzech tysiecy zawodnikbw
— zawody pn. ..Mlodzi Modela-
rze — Lotnicy na Start"

Sukces w Brnie — Mistrzostwa

Europy Modeli Halowych
Udany start naszych modelarzy
Nowy regulamin zawodow mo-
deli halowych
Mistrzostwa Polski modeli
szybowcbw RC
Mistrzostwa Europy Modeli

Latajacych na Uwiezi

Mistrzostwa Polski Modeli
Latajacych na Uwiezi

Nowy regulamin zawodow
modeli halowych

MODELARSTWO RAKIETOWE

PLANY
Rakieta NIKE DEACON 1 7,8

Rakieta NIKE-BLACK BRANT 2 8,9

Rakietoplany RC klasy S8E 3,4 8,9,10

Francuska rakieta nosna
..ARIANE L-01" * 5 6,7

Francuska rakieta nosna
..ARIANE L-01" 6 12.13

Amerykahska rakieta ..NIKE-

-TOMAHAWK" 7 7,8,9

2
24

6,11,30

2

2

4

9 4,7

9 5,20

10 4
10 5

11 7,8

11 13

12 5

12 4

12 7

Amerykahska rakieta ..NIKE-

-TOMAHAWK" 8 6,7,8,9

Wojskowa rakieta ..SERGEANT" 9 24,25

SPRA WOZDANIA
I INFORMA CJE
Miedzynarodowe Zawody Mode-
larstwa Kosmicznego o Puchar
Swiata. Mistrzostwa Polski Mo-
deli Kosmicznych w kl. S57, S7,

S8E Klub I Experimental 3 4

Dwa medale Polakdw 11 4

MODELARSTWO OKRETOWE
PLANY
Rosyjski niszczyciel rakietowy

..SOVREMENNYJ"

Statek pasazersko-towarowy
..SIRIUS"

Statek pasazersko-towarowy
..SIRIUS"

Kretehski okret wojenny z ok.

1500 r. p.n.e.

Holownik ..Stoczniowiec"

Regatowy Model Zaglowy kl.

F5E ..ORKA"

Model klasy F5E ..ORKA"
ORP ..ORKAN"

Kuter burtowy KB-21

7 16.17,18,

19,22

2 15,16,17,

18,19

3 16,17

Starozytny okret grecki z ok.

XII—VIII w. p.n.e.

Lotniskowiec USS YORKTOWN
CV5

Czotno z Morombe
Turecka fregata ,YAVUZ'

10

11

12

19,20,21

16,17,18,

19,20

16,17,18.

19.20.21

21. 22, 23
16. 17,

18. 19, 20
15,16,17,

18,19,20,

21

15,16,17,

18

15,16,17,

18,19

15,16,17

15,16.17.

18,19,23

16,17,18Turecka fregata ..YAVUZ"

DYDAKTYKA I METODYKA
Zmiana oznakowania modeli za-

glowych grupy F5 3 18

Nie tylko dla poczqtkujacych —
ptywalnosc i statecznosc modeli 3 22,23

Nie tylko dla poczqtkujacych —
ptywalnosc i statecznosc modeli 4 24,25

Mikromodele — statki i okrety 4 22,23

Kamuflaz polskich okretbw wo-
jennych ORP ..Piorun" i ORP
..Orkan"

Marynarka wojenna Rzeczypos-
politej Polskiej 1918-1993
Klasa FSR-E-ECO
Kamuflaz polskich okretbw wo-
jennych ORP ..Garland" i ORP
..Burza"

FSR—E—HYDRO
Jeszcze o VII MS NAVIGA 93

w klasach F-5

Model japohskiego

niszczyciela ..AKIZUKI"

SPRA WOZDANIA
I INFORMA CJE
VIII Mistrzostwa Swiata Modeli

Slizgdw klas FSR 1 24
II Miedzynarodowe Mistrzostwa

Polski Modeli Slizgow klas FSR 1 24,25

Miedzynarodowe Zawody klasy

F-2 1 25,26,27

Mistrzostwa Polski w kl. F5E 1 26,27

Mistrzostwa Polski modeli za-

glowych klas F5-M i F5-10 2 25
Wiadomosci z NAVIGA 3 27

8 19,20,21

9 2
9 27

10 18,19

11 20

12 19,20

12 21,22
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Clag dalszy ze sir. 29

Spis tresci

1 993 roku
X lat Klubu Mikromodelarzy
Morskich 4 29
Betchalowskie Zawody Slrefowe

klasF1.F3 8 24
Jubileutz w zimnle, deszczu i

wietrze — 40. Mistrzostwa

Polski Modeli Redukcyjnych
Statkow i Okretow 9 12,13

VII Mistrzpstwa Swiata Modeli

Jachtow Zaglowych 10 2,20

Organizacyjna mlzerla — mi-

slrzostwa Polski zdalnie stero-

wanych modeli zaglowych 10 24
VII Mistrzostwa Swiata Modeli

Redukcyjnych — Wystawowych
— NAVIGA 93 11 21

MP Modele Ptywajace

klasF1-F3 12 24
Regaty „Bleszkowice '93" 12 30

MODELARSTWO
KOtOWE

PLANY
Ciezkie dzialo niemieckie SIG 33 1 28,29

Spycharka gasienicowa TD 15E 4 28,27

Rosyjski mozdzierz samobiezny

2S9 „ANONA" S 26,27
Ladowarka kolowa L-34 8 25,26,27

Ladowarka gasienicowa 175C 10 25,28,27

DYDAKTYKA I METODYKA
Sprzegto CENTAX 1 6,23
Dwubiegowa automatyczna

skrzynia przektadniowa 2 22,23

Mecnanizm roznicowy kulkowy 5 22,23

Modele samochodbw wyscigo-

wych klata 1/8 — naped spali-

nowy 6 24,30

Slarty modeli samochodow RC
przy wykorzystaniu urzqdzenia

do automatycznego liczenia ok-

razen AMB-20 7 28
Uktad przeniesienia napedu
modeli samochodow spalino-

wych 10 22,23

SPRA WOZDANIA
I INFORMA CJE
Ogolnopolskie Zawody Modeli

J!
MODELARZA"

Samochodbw Terenowych RC
ET-10 Buggy 1 2
Mislrzostwa Swiata I Europy
Modeli Samochodbw Predkos-

ciowych 2 24

Na torze w Hanowerze 2 25
Zmlany w regulaminie zawodow 3 28,30

Halowe Zawody Modeli Samo-
chodbw RC 4 28
Halowe Zawody Modeli Samo-
chodbw RC 5 28
Miedzynarodowe Zawody Mode-
li Samochodbw RC 6 28
Zawody Modeli Kotowych —
Swieto Lodzl 93 8 28
Na starcie modele samochodbw
RC 9 21,23,30

MP Modeli Samochodbw RC 12 25,28

ogOlnomodelarskie -
techniczne
Mikromodelarski Klub
Hobbystbw-Wledza,
umiejetnosc, doswiadczenie.

Modelarskl obrotomierz

z odczytem cyfrowym
Eleklroniczny mieszacz
cyfrowy MCJ-1
Aparatura do zdalnego
sterowanla MULTIPLEX
mc 3030
Plastikowe hobby
Numery kanalbw
I czestotliwosci dla

modelarzy
Budynek przystanku osobowego
„LICHTAJNY" 11

Plastikowe hobby 11

Przeglad urzadzen

do modeli elektrycznych 11 22,23,24

Przeglad urzadzen

do modeli elektrycznych 12

1 20, 21

7 22,23,26

9 22,27

9
10

26,27
28

10 30

25,26,27

9

23,26

OGdLNOMODELARSKIE -
ORGANIZACYJNE
Konkurs — Wystawa Modeli Kar-

tonowych I Plastikowych —
Lbdz 1 2
Dostepni dla wszystkich 1 15

15 Medali Polakbw w mistrzo-

stwach swiata I Europy 2 4,5,10,11

X Ogblnopolskl Konkurs Karto-

nowych Modeli Redukcyjnych 2 20,21,30

Kalendarz centralnych imprez

Aeroklubu Polskiego w mode-
larstwle lotniczymlkosmicznym
na 1993 rok 2 26,27

Kalendarz imprez modelarsklch

LOK na 1993 r. 2 26,27

Zakonczenie sezonu w Lodzi 3 2
Nasza blblioteczka — Modelar-

Ska kolorystyka 3 28
Modelarskie problemy — Trud-

no bedzie powtorzyc sukcesy 4 2
Kalendarz FAI miedzynarodo-
wych zawodbw modeli lataja.-

cych 4 15

Nowosci przemystu modelar-

skiego — Targl Norymberga 93 2 3
Potrzebny jest sukces zawodni-
kow i... organizatorbw imprez 5 9, 15

Nowy regulamin FAI zawodbw
modeli „Ma*ych Form" 5 19, 23
„Tak trzymac" (modelarnia

w Itawie) 5 25
Mtodzi modelarze z Bielska-Bia-

tej 6 2
Nowy regulamin FAI zawodbw
modeli „Matych Form" cz. 2 6 11,27

Regionalny konkurs modeli kar-

tonowych 7 2

Mistrzostwa Polski Modeli Pla-

stikowych 7 4,27

Reklama — handel — korzysci
— Targi w Dortmundzie 7 5

Nasza biblioteczka — Okrety

wojenne swiata 8 24
Lodzki konkurs modeli kartono-

wych i dioram 9 20

Nasza biblioteczka — samoloty

BitwyoWielkaBrytanie 1940 r. 9 29

Refleksje z dziesleciu Ogblno-

polskich konkursow kartono-

wych modeli redukcyjnych w
Olesnicy 11 2

Skorzystaja nie tylko

producenci i handlowcy 12 2

Modelarstwo to nie tylko

hobby 12 3

LUDZIE MODELARSTWA
Bronistaw Malczyk — Krakbw 4 2,4

Jerzy Sobczak — Chojnbw 5 24

Lucja Oslizto — Gliwice 7 2,6

Jbzel Tomankiewicz — Wielka

Brytania 7 27

ME DALISCI MISTRZOSTW SWIATA

zwyci^zajc) w regatach „Bieszkowice
'93"

Przeprowadzone 18—19 wrzesnia

1993 r. przez Ognisko Pracy Pozaszkol-

nej w Wejherowie na jeziorie Zawiat w
Bieszkowicach 4. Regaty Zakohczenia

Sezonu w klasie F5-10 zainaugurowaly

II trzyletni cykl rankingowy. rozgrywany

o Puchar Przechodni Wdjta Gminy Wej-

herowo. Impreza miata skromna obsade

miedzynarodowq, ale stawka stariujaj-

cych byla najsilniejsza z dotychczaso-

wych — wystartowalo w niei az 10

uczestnikow mlstrzostw swiala '93.

Zawody otworzyt wojl gminy Wejhe-

rowo Dariusz Rytczak, przekazujac

uczestnikom wybudowany staraniem

Urzedu Gminy nowy pomost startowy.

Oklaski modelarzy byty podziekowaniem

za wspamaty prezent. ktory przypadl

wszystkim do gustu. Rowniez koszty

organizacjl imprezy zostary prawie w ca-

losci pokryte przez Urzid Gminy, pozwo-

lllo to na zapewnienle uczestnikom bez-

plalnego zakwaterowania i wyzywienia, a

takze uhonorowanie pierwszych siedmiu

zawodnikdw okolicznoiciowymi pucha-

rami i nagrodami rzeczowymi.

Walks na trasle poprzedzil jeszcze je-

den mily akcent. Otbz prezydent Wejhe-

rowa Jerzy Budnik podziekowat wycho-

wankowl OPP .BLIZA Julianowi Da-

maszkowi za zdobycie tytutu wicemistrza

swiata w klasie FS-10 i wreczyt mu na-

grade Urzedu Miasta — aparature do

zdalnego sterowania.

W regatach od poczqtku ton nadawali

J. Damaszk i brazowy medalista mi-

strzostw swiata G. Suwalski. Tym razem

lepszy okazat sie G. Suwalski, biorac

rewanz za niedawna przegrana. W miare

rozgrywania kolejek wyscigow obaj me-

dalisci zyskiwali coraz wieksza przewage

nad pozostatymi 27 rywalami i ostatecz-

nie wyprzedzili ich zdecydowanle. Kolej-

nych otmiu zawodnikow stanowllo na-

stepnaj grupe rywali, z ktorych minimal-

nie najlepszym okazat sie J. Jermakow,

11. zawodnik mislrzostw swiata.

Dla zawodnikow polskich. regaty

..Bieszkowice '93" byty jednoczesnie

pierwsza eliminacja do mislrzostw Polski

w roku nastepnym, rozgrywanych wed-

lug lormuty rankingowej. Dzieki licznej

obsadzie ich uczestnicy zdobyli juz spora,

liczbe punktbw. W ukladzie czotbwki nie

zaszly istotnlejsze zmiany, natomiast ju-

niorzy musza, sie jeszcze wiele nauczyc.

KAZIMIERZ OZIECIELSKI

Wynlki

1. G Suwalski
2. J. Damaszk
3. J. Jermakow
4. K. Dutkowski
5. £ SkawMski
6. M. Miller

7. R. Jarmui
8. J. Laskowski
9. P. Bokota

10. R Grzybowski
11. P. U$lkow$ki
12. W.Antczak

KM ., Delfin " Gdansk 9,95 pkl.

OPP .BLIZA" Wejherowo 17,5

BRFSS Mlrisk 48,7

KM „ Wodnlk" Poznari 51.0
BRFSS Minsk 52,7
OPP ..BLIZA " We/herowo 56,

7

MDK Znln 67,0
OPP ..BLIZA " Wejherowo 70,

7

SM ..Praca" llawa 71,

7

KM ..Oskard" Konln 82,0

SM ..Praca" llawa 106,0
KM ..Sokof Wilkowo 117,0
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MODELARZDrodzy Czytelnicy!
Olrzymujemy sygnaty, ze ..Modelarza" i ..Matego Modelarza" nie zawsze mozna kupic.

Jesli w Waszym klosku badz Innym miejscu. gdzie sprzedawanajest prasa, sa inne gazety, a bra-

kuje ..Modelarza" i Matego Modelarza" — zadzworicie lub napiszcle. Chcemy dotrzec do

wszystkich.

Nasz adres: „Modelarz"; 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14 tel. 49-86-27

Jednoczesnie informujemy. ze nasze czasopisma ..Modelarz" i ..Maty Modelarz" sa dostepne w
nastepujacych placowkach:

WARSZAWA
WARSZAWA
GDANSK
GDANSK
GDYNIA
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
CZESTOCHOWA
KATOWICE
KAMIENNA GORA
LUBLIN

RYBNIK
SZCZECIN
SOSNOWIEC
ZAMO&C

Sklep Modelarski ..Hobby ", ul. Corazziego 4
Sklep Modelarski „Hobby", ul. Sienna 89
Centralne Muzeum Morskle, ul. Szeroka 67/68
Sklep Modelarski ..Hobby". ul. Powroznicza 13/15

Statek Muzeum „Dar Pomorza"
Artykufy Modelarskie, ul. Gdahska 93
Sklep Modelarski ..Jantar", ul. Gajowa 68
Sklep Modelarski Jnter-Optlca", PL Daszyrtskiego 1

Sklep Modelarski „Hobby", ul. Rozdziehskiego 88
Sklep Modelarski .. Fly-Shop ", ul. Nowa 5
Sklep Modelarski ..Majster Klepka". ul. Krakowskie
Przedmiescie 26
Sklep Modelarski, Plac Wolnosci
Sklep Modelarski ..Mode/card", ul. Sokolowskiego 11

Sklep Modelarski „Hobby", ul. Modrzejowskiej 12
Hobby Sklep ..Modelarz". ul. Zeromskiego 9

Wszystkle kioski „Ruchu"

Spoko/nych. i.idosnych Swiat Bozego Naiodzenin, spedzonych wsrdd Najblizszych. wielu

sukcesow osobislych w nadchodzacym 1994 toku Kolegom Modelarzom i Ich Rodzinom
zyczy Edward Gudzihski JANTAR MODEL CENTRUM

SZEROKI ASORTYMENT WYROBdW FIRMY:

OJANTAR®

MODEL CENTRUM
ZESTA WY MODEL! LOTNICZYCH

..HELIKOPTERY"
KOtOWYCH I PL YWAJACYCH
APARATURY RC I AKCESORIA
SILNIKI SPALINOWE I OSPRZET
SILNIKI ELEKTRYCZNE ORAZ:

ZLACZA, PRZEWODY, REGULATORY
ELEKTRONICZNE I OPOROWE

AKUMULA TORY Cd-Ni
LADOWARKI SIECIOWE i 12 V

SMIGLA L0TNICZE SUPER - NYLON
SMIGLA PR0FI PROP SUPER-NYLON

SMIGLA SKLAD DO NAPED. ELEKTR.
ZBIORNIKI PALIWA. K0LPAKI L0TN.
KOLA LOTN, BALSA SZLIFOWANA
SAMOPRZYLEPNE TASMY KONTUR.
KAZDY WYMIAR W 8 KOLORACH

RURKI MOSIEZNE CIENKOSCIENNE
RURKI DURALOWE CIENKOSCIENNE
PRETY STAL. I SZUFLADY MOS.

BAGNETY STAL. I SZUFLADY MOS.
DO LACZENIA PLATOW „5 WYM.

"

FOLIE POKRYCIOWE - 20 KOLOROW
SKLEJKA, KLEJE, LAKIERY, PALIWA

NOWOSC
SPRZEDA2 RATALNA ARTYKUtOW MODELARSKICH

ORAZ SPRZEDAZ WYSYLKOWA

BALSA MODELARZE — PRODUCENCI — WtA$CICIELE SKLEP6W
Uprzejmle informujemy, te od stycznia 1993 r. prowadzimy hurtowe i detaliczne dostawy

balsy modelarskiej w deskach. Gwarantujemy najwyzsza niemlecka jakoic towaru.

Uwaga! Ze wzgledu na wystepujace nieporozumienia uprzejmle informujemy, ze nie mamy
zadnych powiazan gospodarczych z lirma JANTAR zBydgotzczy. Jednoczesnie in-

formujemy, ze nazwa JANTAR w branzy modelarskiej jest zastrzezona wytacznie dla

naszej firmy w Warszawie.

WARSZAWSKI SALON SPRZEDAZY

UL SLOWACKIEGO 27/33. 01-592 WARSZAWA
CZYNNY WGODZ 1 1.00 DO 18 00 SOBOTY DO 14 00

TELETON 33-11-35 * TELEFAX

Miesi?cznik dla modela-

rzy kotowych, lotniczych,

okr^towych i rakietowych.

Redaguje zespot: Zbyslaw
Gontarz (red. naczelny). Ro-

man Lipnicki U-ca red nacz ),

Jerzy Lilwin, Jan Marczak.

Adam Rechla. Pawel Wlodar-

czyk. Wieslaw Gahnski (red

graficzny). Marian Kawka (red

techniczny)

Stale wtpotpracuja: Ryszard
Chrzanowski. Cezary Ciesielski,

Kazimierz Dziecielski. Jerzy

J Kaczorek. Stanislaw Kubit,

Pawel Mistewicz. Roman Mota-
wa. Wieslaw Schier. Roman Sla-

szalek. Franciszek Szwedo. Piotr

Zawada
Adres redakcji: 00-791 War-
szawa, ul. Chocimska 14

Telsfony: Cenlrala ZG LOK -
49-34-51, red naczelny —
49-86-27 i w 290, sekrelariat w
215, redaklorzy w 221.

Malerialbw nie zamowionych re-

dakcja nie zwraca Zastrzega

sobie rbwniez prawo dokonywa-
nia skr6l6w w publikowanych
tekslach oraz zmiany Iylul6w

Redakcja nie ponosi odpowie-
dzialnosci za Iresc ogloszeri

Wydaje: Zarzad GI6wny Ligi

Obrony Kra|u

Oruk: Woiskowe Zaklady Grafi-

czne w Warszawie Zam 31 099

OGLOSZENIA
Przyjmujemy pod adresem redakcji

..Modelarza". Cena cm — 7000 zl. plus

podatek VAT. Kolorowe dwukrolnie

drozsze. Ogloszenla publikujemy po
uprzednim wniesienlu stosownej oplaty

na konto Zarz|du Gtownego Ligl Obrony
Kraju: PBK IX Oddziat Warszawa, nr

370031-3290-132. W rubryce ..Modelarz

pomaga" ogloszenla nie maj^ce charak-

teru handlowego zamieszczamy bezplatnie.

WARUNKI
PRENUMERATY
1. Wptaty na prenumerale przyjmowane

sa tylko na okresy mieaieczne w od-

niesieniu do dziennikow i czasopism.

Cena prenumeraty krajowej na II kwar-

UW 1994 r. wynosi 30 000 zt. a cena prenu-

meraty ze zieceniem dostawy za grani-

ce jest o 100% wyzsza od krajowej.

2. Wplaty na prenumerale przyjmuja.:

• na teren kraju — jednostkl kolpor-

laiowe ..Ruch" S.A. wlatciwe dla

miejsca zamleszkania lub sledziby

prenumeratora. Dostawa egzempla-

rzy nastepuje w uzgodniony spo-

sdb.

• na zagranice — ..RUCH" S.A. Od-
dziat Warszawa, 00-958 Warszawa,

ul. Towarowa 28, tel. 24-28-92.

Konto: PBK XIII Oddz. W-wa
370044-1195-139-11. Dostawa od-

bywa sie poczta, zwykla. w ramach

optaconej prenumeraty, z wyja>

klem zlecenia dostawy poczta. lol-

nlczf, ktorej koszt w petni pokrywa

zlecenlodawca.

3. Terminy przyjmowania prenumeraty

na kraj I zagranice

do 20 XI — na I kwartai roku naslepnego

do 20 II — na II kwartai.

do 20 V - na III kwartai,

do 20 VIII - na IV kwartai.

Wplaty na prenumerale miesieczna.

przyjmowane beda najpozniej na 40 dni

przed okresem prenumeraty.
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MISTRZOWSKI MODEL
Mistrzem Wtoch na 1993 rok w klasie F3C zostat Stefano Lucchi. Star-

lowat on modelem firmy Hirobo. Aparatura RC - Futaba, naped smig-

towca stanowi silnik OS.

SPORTOWY SPACEWALKER
Martin Kopplew opracowat plan amerykanskiego samolotu sportowe-

go konstrukcji Dennisa Tapsfielda. Zamieszczony onjostat we wktad-

ce do miesiecznika ,.FIug und Modelltechnik". Model, ktory prezentu-

jemy na zdjeciu — zdalnie kierowny — ma rozpietosc 231 cm, dtugosc

161 cm, ciezar 4680 g; napedzany jest silnlkiem 10 cm .

JAK-12A

W WERSJ
ZIMOWEJ

Nadeszta zima, ale jak mowia modelarze Lomzyriskiej Spotozielni Miesz-

kaniowej nie oznacza to wcale dla modelarstwa martwego sezonu. Lech

Szubihski (od prawej), Robert Smakowski I Grzegorz Wadotowski przysto-

sowali Jaka-1 2A do startow ze sniegu. Dzieki temu moga trenowac przez

Caty rok. Fot. Lech Szubihski

MtODZI MODELARZE

-

LOTNICY NA START
Pod takim hastem organizowane sa. rokrocznie na wszystkich lotniskach

aeroklubow regionalnych zawody dla mtodych entuzjastbw lotnictwa. Na
zdjeciu uczestnicy zawodow zorganizowanych przez Aeroklub Podhalan-

ski na lotnisku w iososinie Dolnej z modelami na uwiezi.

AWACS E-3A
Te charakterystyczna konstrukcje samolotu AWACS E-3A oparta na bazie

czterosilnikowego Boeninga 707, z wielkim poziomym ..talerzem" namia-

rowym (dzieki ktoremu z wysokosci 9150 m mozna wykrywac wszelkie bo-

jowe urzadzenia przeciwnika w promieniu 12 000 km ), zna wielu z II-

cznych publikacji. O. Mulert i W. Langen zbudowali wierna, latajaca, kopie

tego samolotu. Materiaty na ten temat opublikowali w miesieczniku ..Flug

und Modelltechnik". z ktorego skorzystalismy prezentujac model na tie

oryginatu.


